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TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 
Ağrı ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

Patnos ilçe Devlet Hastanesi

KONU HASTANEMİZ İHTİYACI OLAN AZOT PROTOKSİT GAZI ALIM İŞİ 24.07.2018

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.

DR.MEHMET D ty lİR  
BAŞHEKİM Y A lf t i^

TEKLİF MEKTUBU
SIRA NO MALZEMENİN ADI MİKTARI BİRİM BİRİM FİYATI 

(KDV HARİÇ)
TOPLAM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

1 AZOT PAROTOKSIT GAZI 500 KG
TOPLAM

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

TEKLİFLERİN EN GEÇ 27.07.2018 CUMA GÜNÜ SAAT 09:00'A KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ 
GEREKMEKTEDİR.

S 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
5 DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
O

7 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
g MALZEMEYİ VERECEK FİRMA EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE MALZEME İLE BİRLİKTE FATURAYI HASTANEYE GÖNDERCEK GECİKME DURUMUNDA

(7 İŞ GÜNÜ) FATURA İŞLEME ALINMAYACAKTIR.
10 MUAYENE KOMİSYONU TARAFINDAN GEÇMEYEN ÜRÜNLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ 
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184 

FAX: 0472 616 1168 
E-MAİL: patnosdh@hotmail.com

mailto:patnosdh@hotmail.com


- AZOT P R O TO K SİT  GAZI T E K N İK  ŞARTN AM ESİ
1. İhale konusu A zot Protoksit G azı h asta ların  am eliyatlarınd a ku llan ıla cak  olup 
verilecek  gazdan d oğab ilecek  her türlü kom plikasyonlardan s a d e c e  firm a sorum lu  
olacaktır, ve bu sorum luluğu ihalede belge ile taahhüt ed ecektir .
2. Azot Protoksit gazı yerli ise  T S E  belgesine  ithal ise  dünya standard ı belgesinden  
birine sahip  o la ca k  ve ihalede b e lg e lenecektir.
3. V e rile ce k  Azot Protoksit Gazı yerli ise  üretim  ve dolum b elgesine  ithal ise  ithal, 
dolum ve depolam a izin be lgesine, yerli ise  üretim , dolum ve depolam a izin 
belgesine sah ip  o lacaktır . Belge Sağ lık  Bakanlığ ı İla ç  ve E c z a c ılık  Genel 
Müdürlüğü (İlaç  ve Tıbbi C ihaz durumu) tarafından verilm iş o lacaktır , A yrıca  
yüklen icin in  depolam a ve
dağıtım  izin belgesi olup, bu be lge ,Sağ lık  B akanlığ ına bağlı yetk ili kurum lardan  
alınm ış o lacak tır  ve b e lge lend irilecektir.
4 .Azot P rotoksit gazının içindki to ksik  m addelerin oranını belirten belgeyi ihalede  
verecek lerd ir

a) Boyalı o lacaktır
b) tüplerde renk şerid i o lacak
!c) rtlr üzerir de so lunab ilen  ibaresi yazılı o lacak .
d) B aşlık lı ve b aşlık ları mühürlü o lacak
e) Periyodik bakım ları ve testle ri yap ıla cak
f) dolum ve te st tarih lerin i İhtiba eden etiket o lacaktır.
g) V anaları sağ lam  o larak  verile cek ir .(  a rıza lı van a la r d eğ iştirilecektir.)
h) A rızalı tüpler d eğ iştirilecektir .
ı) Tüpler ayını tip o lacak . ( d ik işs iz  çe lik  tüp o lacak)
5.Azot Protoksit tüplerinin d ışı gri (ra. 7000) renkte ,üst k ısm ında m avi renkli şerit  
o lacaktır  ve tüpün içindeki gaz cin sin in  çe v re se l o larak  tüp üzerine tüp tabanından  
2 13 ’ü yü ksek lik  ve stan d artta  uygun şek ild e  yazılm alıd ır.
6.Azot protoksit tüp başın ın  bir yanal yüzeyinde bulunm ası g ereken  işa re tle r;
a) Ü retici firm aa am blem i.
b) D ik işsiz  çe lik  tüplerin im alatı T S  EN 9809-1,-2-3; 2011 işa re ti ve num arası, 
e) Seri num arası
d) Tüpün boş kütlesi ( va lf ve kapak hariç kg o lacaktır.)
e) Tüpleri m uayene yapan firm a ve kuruluşun te sc il dam gası.
7. Azot protoksit tüp başın ın  karşıt yanal yüzeyinde bulunm ası gerekli işa re tle
a) Tüp sahib i firm anın adı ve m arkası
b) Tüp sahib i firm aya ait tüp num arası
c) Tüp üzerinde deney b asın cı ve iş letm e b asın cı (ib-pasca.1)
d) Tüp baş kü tlesi (kğ) valf ve kapak dahil.
e) Tüpün içe ris in d ek i gazın çe ş id i
f) Tüpün g eçerli m uayenesin in  yapıldığı tarih.
g) M uayene yapan kuruluşun veya firm anın te sc il m arkası
8. Tıbbı gaz tüplerinin bakım  şartla rı:
a) K aynaklı çe lik  tüplerin in  im alatı T S  EN 1322-1:2006; Ib T S  EN 13322 -2:2006 ya  
göre
b) D ik işsiz  çe lik  tüplerinin im alatı T S  EN 9809-1,2,3 ;2011 e göre
c) B asın ç lı g azlar kullanım  sıra s ın d ak i periyodik bakım ı ve tam iri, m uayene, deney  
kuralları T S  EN 1803 ve T S  EN 1968 e göre bir tüpün uzman k iş ile rce  en g eç 10 
yılda bir kontrolünün yap ılm ası

V e rile ce k  Azot Protoksit gazı dolu tüpleri;



9. Dolumdan gelen tüp ler mühürlü o lacaktır.
10. Tüplerin nakil iş lem leri boş tüplerin bağlandığı en son m erkezden a lınm ası ve 
dolumdan gelen tüplerin bağlandığı en son m erkeze teslim  ed ilm esi firm a 
taahhüdünde o lacaktır , hastan e lerin  yer değ işik liğ i yap m ası durum unda firm alar 
bu değ işik liğe u yacaktır . .
11 Dolumdan gelen (tüplerin kontrolü hastan e  tekn ik  m uayene kom isyonu  
tarafından yap ıla ca ltır . E k s ik  veya arıza lı gelen tüpler dolum için  firm aya iade  
edilir ve
kurumdan ik inci bir dolum ücreti talep  ed ilem ez tüplerin arıza lı ventil, ke leb ek  ve 
rot vb. ekipm anların ı değ iştirm e işlem lerin i ve gerektiğ inde boyam a işlem lerin i 
yüklen ici firm a yap acaktır. Ve bunlar için  ayrıca  ücret talep  ed ilm eyecektir, 
tüplerin ventilleri T S  EN ISO 102 7 :2008 standartlarına  uygun o lacaktır.
12. Dolum y a p ıla ca k  tüp ler firm a tarafından k arş ılan aca k tır.
13. İh tiyacı bildirilen tüpler h astan eye  en g eç 24 sa a t  iç ind e ve m esa i saa ti içinde  
teslim  ed ilecektir. A ksi halde her g eçen  gün için  ce za i m üeyyide uyg u lanacaktır. 
İhtiyaç telefon veya fa k s la  b ild irilecektir.
14 Azot protoksit gazı tüpleri hastanen in  b e lirleyeceğ i k iş iye  teslim  ed ilecektir.
15 Tüplerdeki gaz m iktar kilogram  o larak  b e lirtile cek  kontrollerde m iktarların  
ek s ik  ç ık m a sı durum unda tüplere hiçb ir ücret ödem eksizin  h a stan eye  k a la caktır . 
16. Tüplerdiki azot protoksit gazı m iktarı;
a) Azot protoksit gazı m iktarı boş verilen  ve sonrasınd a dolu alınan  tüpün tartım  
sonucu kilogram  o larak  farkı a lınarak  tesp it ed ilecektir.

/


