
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Ağrı il Sağlık Müdürlüğü 
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU

SAYIN

HASTANEMİZ İHTİYACI OLAN SIVI AZOT GAZI ALIM İŞİ 08.01.2019

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 b ^ m ü n e  

getirmeleri rica olunur.

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO MALZEMENİN ADI MİKTARI BİRİM BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)
TOPLAM FİYATI (KDV 
HARİÇ)

1 SIVI AZOT GAZI 200 LİTRE

TOPLAM (KDV HARİÇ)

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

TEKLİFLERİN EN GEÇ 09 .01.2019Ç ARŞAM BA  GÜNÜ  SAAT  16:00 'A  KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ 
GEREKMEKTEDİR.

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

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.

FAK İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
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sıvı A ZO T O A Z I (M T K U JE N )  1 EK N İK  ŞA R T N A M ESİ
1-Sıvıuzoi gii/.ı lüpltrinüı dışı yoşil (rai 6029)reııkleülucaktır ve Uipün içindeki y-d/, 

cir.sinin adı çevresel olarak Ulp Ü2erinc tüp tabanından 2/3 yüksekliğe ve standartlara 
uygun jcijtîdeıya/.ılınalıdif '*

2-Sıvı iizot gazı tüpleri yerli ısc TSE: standart ve nonmianna, ithal ise uluslar arası 
staı>dartlara uygun olacaktır

3-Sıvı U201 tuplcnnın bakım şartlan,
ı»)Kaynaklı çelik tüplerin imalatı TS EN 13322-İ ;2006;1 S EN 13322-2;2006

ya göre
b)Dikişsız çelik lüpleriıı tmaJaiı TS EN 9S09-l,-2,-3;2011 e göre

c)Basıııçlı gazlar kullanım sırasındaki periyodik bakım ve LTJtıiri, muayene , 
i k ' m -  kuralları TS lîK 1803 vc TS EN \ 968 e göre

d)Bir Ivlpün uzman kişilerce beş yılda bir kontrolünün yapılnıast 
3. MadücIcrdc belirtilen şartlar tup yüzeyinde günjleccktır.

S- Oftiymdjn galen tüpler ırülıürlU olucuktır.
(i- Sıvı Azot tüplerinin içindeki loksit maddelerin oranını belirten belgeyi ihalede 

vereceklerdir
7- Verilecek sıvı azot tüpleri, <

il) Boyalı olacak 
bıTüpierde renk şendi ulacaKlır
c)Üaşlıklı vc başlıkJatı mühürlü olacaktır.
d)J.'cnyodik ba);ıınları ve Icsileri yapılacaklır.
c)Düluın, test tnrihıerint vc mikıntlannı ihtiva eden etiket olucdcnr 
nViUKilart sağlam olarak verilecektir {.Arızalı vanalar değiştirilecektir.)
g)Anzaiı tüpler değiştirilecektir.
h)'[ upler aynı tip olacaktır.(Dikişsiz çelik tüp olacaktır.)

8-Tüplcnn nakil işlemleri boş tüplerin bağlandığı en son merkezden alınması vc
dülumJajı gelen tüplerin bağlandığı en son merkeze teslim cdilme.si
tiıma ’̂ ^^Çünde olacaktır, llasiiuıck'r.n yer değişikliği yapınası duranıunda finnuların bu 
dcğişiKMge uyacaktır

9-Doluındun gelen tüplerin kontrolü lıasianc teknik muayene komisyonu tarafından 
yapılacaktı.'. Eksik ve anznlı gelen tüpler dolum için iirınaya iade edilir vc kurumdan ikinci 
b ır.^Unn ücreti uılcp cdilcmez.Tüplenn anz.alı venlü,kelebek,rot vb ekipınaııhuın 
dcgıştTrilmc işlemlerini ve gerektiğinde boyanma işlemlerini yüklenici yapacaktır ve 
bumar için ayrıta ücret ödenmeyecektir Tüplerin vcntıllcri TS EN ISO 10297' 2C0Ü 
Slandvirdiyi, uygun olacaktır.

■.lOiDoluın yapılacak tüpler firma urafmdan sağlanacaktır. Hastanenin lupien 
kullar.ılmayac.aKt'.r

11-Sıvı Azot gazı tüpleri • hastanenin göste.’-diği yere ve belîfleyeceği kişiye teslim 
edilecektir

■-s*-- 12-lhtiyacı bikiınlcn tüpler hastaneye en geç 48 saat içinde vc ıneSıii'saati içinde 
tcsiBı edilecektir..Aksi halde her geçen gün içirt cezai müeyyide uyğulanacakiır.îhtiyoç 
telefon veya faksla bildirilecektir.

lT*S)vı Azot gazının özellikleri
ıı)Sıvı azui gazının saflığı fSE  Sumdan ve normlarına uygen olucakur(TSE

3192)

,ıh«‘ »

S ıv ı ;ızul gazı ürün spcsıtıka.syon %(vc-vc),cn az 99,9
l izıksel özellikleri
.Molekül Ağırlık 28,Ü1 gr / ınol -gr
Kayıuama Nokt.'tsı: -195,8 C
üuz Yoğunluğu : 1,170 kg'm' (15 C,1 üûr)
Spisifık graviic 1,528 (hava-1}
Reıtksiz
Kokusaz
Zehirsiz



b)Sıvı A7.01 ıjüzıaın icknik özellikleri aşagıüakı şekılöîdır »
CO: 20 ppai max ‘

'  C02 ; 20 opnı mıU
C ! 2 . 1 ppm ınoA
Diğer karbon bılcjeıılcn . 5 ppfin max 

r̂ '*» ;■ 1120 . 5 ppın rriiu
02 : 5 ppnı tııax 
H2 : 20 ppm nıax

l4-Tü|)l<rdı.*ki gaz mikun kg olarak beliılilccck.Kontrollerde mikta/lan ^ksik
^  çıkması durumuıldn tüpler hiçbir ücret ödenmeksizin lıastnneyc knlucaktır

15A'eıilecek olan sıvı ;uoi gazı ; İthal ise ıdnd ve dolum izin belgesi, yerli ise «retim 
ve dolum izin belgcMoc sahip olacaktır Belge Sağlık Hakanlığı İlaç Ve ne/aıcılık (icnel 

lllûÇ Ve iıbbı Cihaz Knrunıu; tarafından verilmiş olacak ve ihalede 
bc)geîen(Jırilecekıir.Ayr,ea yüklenicırun de dolum ve/veya depolama ve dağıtım izin betgusi 
olup,bu belge Sağlık Bakanlığına bağlı yetkili kuruluşlardan alınmış olacak ve 
bclgelendirilccekiir,

G E N E L  Î>AKTL.AJ<
1-lhnlc edilecek olan mcdikal gazlar. Ağrı İli Kamu Hastaneleri Dirliği Genel 

Scıucıcrlığınc bağlı, Sağlık Tesisler.ndc kullaııılaeuktır.
2- McdikaJ amaçlı gazla; birinci derecede insan yaşamı ile ilgili olup, yükrcmcı firma 

uıralır.daii üretim,dcpo!ama,nak,liye,boşallma ve kullanma süresince gazın tıbbi Özclliklcnnı 
koruvac^iaıı.

O'Bu şartnamede bulunmayan hükümler içuı ilgili yasa, yönetmelik, tüzük vc 
standartlardaki hlikumler geçorlidir. ,

4-Duluıuu yapılacak (üm tüpler ve likit oksijen tankları sözleşme süresince firma 
turafındiuı sağlamıcakiır,

^  • 5-Yüklenicı gazlarla ilgili »'uKlcme vc nakliye işlerim trafik kanun ve
yonehnelikicnne uygun oUıınk kendisi yapacaktır. .Aksi l.ıkiırde meydana gclelıüecek het 
türlü maddi vc nıanev; sorumluluk yükleniciye aiıiır.

medıkal Oıp.erin cskiycn,aşınaj\ vc kullümimaz hale gelen: vcniil, kelebek,rot vb. 
gibi ekipmanlarının temini vc değiştirilme işlemi, boyaları eskiyen tüplerin boyanma işlemi 
yüklenici (irına tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.

7-Tcslimi yapılacak mcd.kal tıbbi gazla ilgili her tüp üzerinde ayrı ayrı gazın cinsini, 
miktarını,saflık durumu, test ve dolum larilıtcrini belirten kart veya etiket bulundurulacaktır

8-Teslim cdileceK tıbbı gazların leslimalı irsaliye ile yapılacaktır.
9-'l'upleriiı nakliycsi vc boşaltılması sağlık tesisinin göstereceği yere yapılmalıdır.
10.-Tüplet'in con'.akırı yüklenici firmaya aittir
11-Sıvı oksijen üinkt ve evaporatöron herhangi bir nedenle lıiz.mcl dışı kalma.sı 

durumunda anza giderilinceye kadar sağlık tesislerinin oksijen ihtiyacı firma tarafından 
karşılaııaciiktır

12- Sözleşme suresince Diriigimizc bagl; sağlık tesislerinin yeni bmuya idşırun.c'u s m  
kortüsu olduğunda teslimatlar idarece belirlenen yeni hizmet binalurma yııpılacakm ..ıkn 
oK.Mjen tankı bulunan tıaşcaneleriımzin uşınınası JuAimunda lank,n taşınması vc ycnı iuzmcl

binasında, güvenli b;r şcKİldc çalışması yıd.lenici linna sorumluluğundadır. Kuruimbu taşıma 
süreci için l'.crlıangi biı bedel ödcnıcyecckiir.
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