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AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU HASTANEMİZ İHTİYACI OLAN AZOT PROTOKSİT GAZI ALIM İŞİ 07.03.2018

SAYIN ......................................................................................................

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne 
getirmeleri rica olunur.

TEKLİF MEKTUBU
SIRA NO MALZEMENİN ADI MİKTARI BİRİM BİRİM FİYATI 

(KDV HARİÇ)
TOPLAM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

1 A Z O T  P R O T O K S İT  G A ZI 150 KG

T O P L A M  (K D V  H A R İÇ )

NOTLAR

1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTM E YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLEN DİRİLM EYE ALINM AYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN G E Ç O ^ .03.2018 • GÜNÜ SAAT 10:30'A KADAR SATIN ALM A M ÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE

VERİLM ESİ G EREKM Em  EDİR.
3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGO RTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.

EKSİK OLAN, TARİHİ OLM AYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUM ARASI VE TESLİM A T SÜRESİ BELİRTİLM EYEN TEKLİF M EKTUPLARI 
DEĞERLENDİRM EYE ALINM AYACAKTIR.
FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN  BİLAHARE ASILLARI G ELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE EN GEÇ 1 AY SON RA ULAŞM AYAN TEKLİFLER 
GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

7 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (O PSİYON) TEKLİF TARİHİN DEN  İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.



- AZOT PROTOK SİT GAZİ T E K T İK  ŞARTNAMESİ

1. İhale k o m is i  Azot Protoksit Gazı hastaların ameliyatlarında kullanılacak olup 
verilecek gatdaıı doğabilecek, her türlü komplikasyonlardan sadece firma sorumlu 
olacaktır, ve tu sorumluluğu h a led e  belge ile taahhüt edecektir.

2. Azot P ro tok  it gazı yerli ise TSE belgesine ithal ise dünya standardı belgesinden 
birine sahip c lacak ve ihalede aelgelenecektir.

3. Verilecek A; ot Protoksıit Gam; yerli ise üretim ve dolum belgesine ithal ise ithal, 
dolum ve def olam a izin belge sine, yerli ise üretim, dolum ve depolam a izin belgesine 
sahip olacakı ir. Belge Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel M üdürlüğü (İlaç ve 
Tıbbi Cihaz i tu rum u) tarafından verilmiş olacaktır. A yıtça  yüklenicinin depolama ve 
dağıtım izin belgesi olup, bu belge,.Sağlık Bakanlığına bağlı yetkili kurumlardan 
alınmış olaca t ve belgelendirilecektir.

4. Azot Protok; it gazının iç ind ; toksik maddelerin oranını belirten belgeyi ihalede 
vereceklerdir

Verilece.c Azot Protoksit gazı dolu tüpleri ;
a) Boyalı ok  cak.
b) küplerde ı sirk şeridi olacak

’c) Tür üzerir de solunabilen ibaresi yazılı olacak.
d) Başlıklı v< başlıkları mühürlü olacak
e) Periyodik takımları ve testleri yapılacak
f) Dolum ve test tarihlerini ihliba eden etiket olacaktır.
g) Vanaları s ıglanı olarak verilecektir.( arızalı vanalar değiştirilecektir.) 
lı) Arızalı tüf 1er değiştirilecek.ir.
ı) küpler ayr ı tip olacak. ( dikişsiz çelik tüp olacak)

5. Azot Protoksiı tüplerinin dışı gri (rai 7000) renkte,ilst kısmında mavi renkli şerit 
olacaktır ve tü tün içindeki gaz cinsinin çevresel olarak tüp üzerine tüp tabanından 
2 /3’ü yüksekli ve standartta uygun;şekilde yazılmalıdır. ‘

6. Azot protoksit tüp başının bir yımal yüzeyinde bulunması gereken işaretler;
a) Üretici firr la amblemi.
b) Dikişsiz çe ilk tüplerin imalatı TS EN 9809-1,-2-3; 2011 işareti ve numarası, 
e) Seri numaı ısı. f
d) Tüpüıı boş kütlesi ( v i l f  vtkfapak hariç kg olacaktır.)
e) Tüpleri mu ayene yapahTrpka ve kuruladın tescil damgası.



7. Azot prot )ksit tüp başımn karşıt yanal yüzeyinde bulunması gerekli işaretle
a) Tüp s ıhibi firmanın adı ve markası
b) Tüp s ıhibi fırıpaya ait :üp numarası
c) Tüp ii zerinde deney basıncı ve işletme basıncı (ib-pascal)
d) Tüp fc aş kütlesi (kg) v d f  ve kapak dahil.
e) Tüp ili ı içerisindeki gaz. 1 1 1  çeşidi .«• 
t) T ü p ü  ı geçerli muayenesinin yapıldığı tarilı.
g) Mua> ene yapan kuruluşun veya fırmanin tescil markasıt

8. Tıbbi gai tüplerinin bakıır şartlan
a) Kaynaklı çelik tüplerinin imalatı TS EN İd 22-1 :2006; TS EN 13322 -2:2006 ya göre
b) Dikişsiz ;elik tüplerinin imalatı TS EN 9809-1,2,3 ;2011 e göre
c) Basınçlı ;azlar kullanım s rasmdaki periyodik bakını ve tamiri, muayene, deney 

kuralları l'S EN 1803 ve 'I S EN 1968 e göre bir tüpün uzman kişilerce en geç 10 yılda
1 bir konin dünün yapılması

9. Dolumda o gelen tüpler ıniıhürlü olacaktır.
10. Tüplerin nakil işlemleri be ş tüplerin bağlandığı eri son merkezden alınması ve  

dolum da ı gelen tüplerin bağlandığı en son merkeze teslim ediklmesi fırına 
taahhüdü nde olacaktır, hastanelerin yer değişikliği yapması durum unda firmalar bu 
değişiklij ;e uyacaktır.

11. Dölümde n gelen tüplerin kontrolü hastane teknik muayene komisyonu tarafından 
yapılacai tır. Eksik veya arızalı gelen tüpler dolum için firmaya şiade edilir ve 
kurumda ı  ikinci bir dolum ücreti talep edilemez tüplerin arızalı veııtil, kelebek, rot vb.  

ekipman annı değiştirme şlemlerini ve'gerektiğinde boyama işlemlerini yüklenici 
yapacakl ır. Ve bunlar için ayrıca ücret talep edilmeyecektir. Tüplerin veııtiİleri TS EN 
ISO 102 >7:2008 standartlarına uygun olacaktır.

12. Dolum  > ıpılacak tüpler firma tarafından karşılanacaktır.
13. İhtiyacı 1'ildirilen tüpler hastaneye en geç 24 saat içinde ve mesai saati içinde teslim 

edilecek ir. Aksi halde her geçen gün için cezai müeyyide uygulanacaktı! İhtiyaç 
telefon v uya faksla bildiri ecektir.

14. Azot pre toksit gazı tüpleri hastanenin belirleyeceği kişiye teslim edilecektir.
15. Tüplerdi ki gaz miktarı kilogram olarak belirtilecek kontrollerde miktarların eksik 

çıkması lurum unda tüplere hiçbir ücret ödemeksizin hastaneye kalacaktır.
16. Tüplerdi ki azot protoksit gım  m ik ta r ı ;

a) A/.o! protoksit j&zı ım toan  boş verilen ve sonrasında dolu alınan tüpün tartım 
so n u :u  kilograınm Sjvk farkı alınarak tespit edilecektir.


