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

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellik leri yazılı m alzem eler 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu'nun 22/D  maddesi gereğince doğrudan tem in  usulü ile satın a lınacaktır.

Teklif verecek firm a ların  aşağıda yazılı hususlar doğru ltusunda te k lif le rin i idarem izin  satın alma bölüm üne 
ge tirm e leri rica o lunur.

TEKLİF MEKTUBU
SIRA NO MALZEMENİN ADI MİKTARI BİRİM BİRİM FİYATI 

(KDV HARİÇ)
TOPLAM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

1 LİKİT OKSİJEN GAZI 7 TON
2
3
4
5

TOPLAM (KDV HARİÇ)

NOTLAR

1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.

2 TEKLİFLERİN EN GEÇ 07.05.2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 13:30 A KADAR SATIN A LM A  MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE 
VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.

4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.

EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMEYEN TEKLİF MEKTUPLARI 
DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE EN GEÇ 1 AY SONRA ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ 
SAYILACAKTIR.

7 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.

8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ 

TELEFON: 0472 616 1556 -1 1 8 4  

FAX: 0472 616 1168 

E-MAİL: pa tnosd h@ ho tm a il.com

mailto:patnosdh@hotmail.com


MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI HASTANELERİN TIBBI GAZ ALIM  ̂ İŞİNE AİT TEKNİK 

ŞARTNAMELER

A-LİKİT OKSİJEN GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İhale konusu L ikit Oksijen Gazı, solunum yetersizliği olan hastalarda kullanılacak olup,
verilecek gazdan doğabilecek her türlü komplikasyonlardan satıcı firma sorumlu olacak ve bu 
sorumluluğunu belge ile taahhüt edecektir.

2. Verilecek L ikit Oksijen Gazı; ithal ise ithal, dolum ve depolama izin belgesine, yerli ise üretim,
dolum ve depolama İzm belgesine sahip olacaktır. Belge Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık 
Genel Müdürlüğü (İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) tarafından verilm iş olacaktır. A yrıca  satıcının 
en az dağıtım izin belgesi olup, bu belge Sağlık Bakanlığına bağlı yetkili kuramlardan alınmış 
olacak ve belgelendirilecektir. 

a Lik it oksijen gazı en az %99,50 saflıkta, rutubetsiz, Türk Farmakopesine uygun olacaktır. 
Yüklen ic i her sevkiyatta o sevkıyata ait tanker içerisindeki likit oksijenin saflık yüzdesini 
gösterir uygunluk onaylı analız sertifikasını hastane idaresine teslim edecektir.

4. Likit oksijenin içeriğinde toksik madde bulunmayacaktır.

5. Oksijen Gazı talebi en geç 48 saat içerisinde yerine getirilecektir. Aksi halde her gecen gün cezai
müeyyide uygulanacaktır. İhtiyaç telefon veya faksla bildirilecektir.

6. Firma likit oksijen gazı alım larmda nakile çıkan tank la ilk likit oksijen gazı boşaltımını
hastanelerim iz kriyojenik tankınayapacaktır.

7. Firma kriyojenik tank ve evaparatörürı herhangi bir nedenle hizmet dışı kalınası durumunda
olumsuzluk giderilinceye kadar hastanenin oksijen gazı ihtiyacını karşılayacaktır.

8. Kriyojenik likit oksijen tanklarının kurulacağı bölgeye tankerlerin ulaşımı için devamlı açık
tutulması, tankın muhafazası ve emniyet tedbirlerinin alınması hastane idaresince sağlanacaktır.

9. F ir m a  t a r a f ı n d a n  k u r u la c a k  o la n  l ik i t  o k s i je n  t a n k la r ı n ın  ç e v r e s i  ik i m e t re  y ü k s e k l iğ in d e  p a n e l

çit ile çevrilip kapı montajı yapılarak muhafaza altına alınacaktır. Dolum sırasında servis kapısı 
açık bırakılmayacak depolama sistemine veya aksesuarlarına yetkili personel harici hiç kimse 
müdahale etmeyecektir.

10. Likit oksijen gazı olağan üstü durum lar dışında mesai saatleri içerisinde getirilecektir. Dolum 

işlemi öncesinde ve sonrasında yapılacak ta rtım  işlem lerin i hastanece görevlend irilecek bir 

personel eşlik edecek personelin tartı işlerine iştirakin i satıcı firm a sağlayacaktır tartım  

işlem leri belediyeye ait tartım  cihazlarında veya S A N A Y İ  TEKNO LO Jİ BA K A N L I Ğ I  İL VE 
BÖLGE M Ü D Ü R L Ü K L E R İ  tarafından kontro lleri yapılan kantarlarda yapılacaktır. Her tartımdan 

net tartımdan 100 kilogram  düşülerek fatura kesilecektir.(dolu tartıdan çıkış ile boş tartıya gidiş
ile gidilen yol n e d e n i y l e  yakıt harcamış olacağından ve dolum  esnasında soğutma yapılması

veya/buharlaşmış gazın dışarı atılması nedeniyle tartı olumsuz etkilene


