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İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
PATNOS DE^ LET IL4STANESİ

Sayı 
Konu 
Dosya ID

464
Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
1195

İLGİLİ FİRMALARA

21.10.2019

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz 
Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 22.10.2019 saat: 14:00'a kadar ivedi 
olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Uzm ra Erkin SARSU  
Başhekim V.

Satın A lınacak M alın/ İşin KDV Hariç Teklif
S.No M alm /Işin Cinsi Açıklam a M iktarı Birim i Fiyat Tutar

1 AZOT PROTOKSİT (N 20) GAZI 
%99.0 SAFLIK

AZOT PROTOKSİT 
GAZI 200 kg

2 OKSİJEN GAZİ %99.9 SAFLIK
OKSİJEN GAZI TÜP 
DOLUMU 10 LİTRE 
VE 40 LİTRE

150 Metreküp

KDV H ariç G enel Toplam

NOT: Yukanda belirtilen süre içerisinde tek lif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz 
görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden 
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvam - Kaşe/İmza

A dres:S ansu  M ahallesi A dilcevaz yo lu  üzeri 5.km  
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdh@ hotm ail.com  Web:

B ilgi İçin : M ehm et Sena ULA Ş -

mailto:patnosdh@hotmail.com


Sıra
No

istenen Malzeme Özellikleri

o ksijen  TÜPÜ(40LİTRE) 40 
1 LT MEDİKAL OKSİJEN GAZI 

TÜPLERİ DOLUMU

Miktar Birim Fiyatı Tutar.

SOAdet

OKSİJEN TÜPÜ (40 LİTRELİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

TIBBİ OKSİJEN GAZI DOLUM ŞARTNAMESİ

1. Tıbbi oksijen gazı (40lt) tüplerle sağlanacak, basıncı 150 atmosferden
aşağı olmayacaktır. İlgili tüpün içindeki gaz miktarı ise aşağıdaki gibi olacaktır.

Medikal Oksijen: 40lt 150 bar 6.40 m3

Tıbbi oksijen gazının saflığı minimum %99.5 olacaktır.İçinde herhangi bir toksik 
madde bulunmayacaktır. GMP (Good Manufacturing Practices; İyi Üretim Teknikleri) 
ve Türk Farmokopesine uygun olmalıdır.

2.Yüklenici firma idare talep ederse oksijen gazının istenilen safiyetini 
belgelendirecektir.

3.Yüklenici firma dolumu yapan dolumu yapan oksijen gazının analiz ve kayıt işlerini 
sağlayan sisteme sahip olacaktır.

4.Hastanenin kendi tüplerine dolum yapılacaktır. Aksi durumda yüklenici firma kendi 
tüpleriyle destekleyecektir.

5.Yüklenici tarafından arızalı ventil, kapaksız ve gaz kaçıran tüp teslim 
edilmeyecektir. Hastaneye ait tüplerin eskiyen, aşman ve kullanılmaz hale gelen 
ventil, kelebek, rot vb, ekipmanlarını yüklenici firma temin edecek ve değiştirme 
işlemini bedelsiz üstlenecektir.

6.Tüplerin TS EN 1958'ye uygun test ve bakımları yapılmış olmalıdır,

7.Oksijen tüplerinin üzerine gazın cinsini ve uyulması gereken emniyet tedbirlerini 
belirten etiketler olacaktır. Tüpün boyalı kısmında üretici firma adı, test basıncı ve 
son test tarihi yazılı olacaktır.



8.Tüpün vana ağızları bantla kaplı olacak, dolu tüplerin valfleri sıcak shrink ile 
mühürlenecektir. Tüpün doldurulduğu tarih ve kontrol edildiğini bildirir etiketler 
vanaya asılı olmalıdır.

9.Yukarıdaki maddelerde belirtilen hususlardan ve tüplerin yanlış dolum, test ve 
muayene işleminden dolayı meydana gelebilecek kazalardan ötürü her türlü hukuki 
ve tıbbi ve maddi sorumluluk yüklenici firmaya aittir.

10.Tüp contaları yüklenici firma tarafından temin edilecektir. Kullanılan contalar fiber 
veya teflon olacaktır, plastik kabul edilmeyecektir.

11.Yüklenici firma tarafından hastanemize verilecek medikal oksijen gazı GMP (Good 
Manufacturing Practices; İyi Üretim Teknikleri) ve Türk Farmokopesi evsaflarına ve 
taşıması gereken özelliklere uygun olmalıdır. Uygun olmaması durumunda ortaya 
çıkabilecek her türlü tıbbi, hukuki ve maddi sorumluluk yüklenici firmaya aittir.

12.Tüp basınç testleri yüklenici firmaya ait olup ilave bir ücret talep edilmeyecektir.

13.Yüklenici firma bu teknik şartnamede belirtilen gazın medikal özelliğini 
koruyacağını taahhüt eder ve aksi durumda ortaya çıkabilecek her türlü tıbbi, hukuki 
ve maddi sorumluluğu üstlenir.

14.Yüklenici firma Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Basınçlı Gaz 
Tüpleri Dolum Yeterlilik Belgesi' ni kuruma ibraz etmelidir.

15. İstekli firma. Sağlık Bakanlığı'ndan medikal amaçlı Oksijen üretme,
dolum, depolama ve dağıtım izin belgesine sahip olacak ve idareye ibraz edecektir. 
İstekli firma direk üretici değil bayi ise bayisi bulunduğu firmanın Sağlık 
Bakanlığı'ndan almış olduğu Medikal amaçlı Oksijen üretim, dolum, depolama ve 
dağıtım izin belgesini ve bayi kendisinin yine Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu 
medikal amaçlı oksijen depolama ve dağıtım izin belgesini ibraz edecektir. Ayrıca 
bayi, halen bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair bir yazıyı 
ibraz edecektir.

16. - İstekli firma medikal gaz imalatında yasal olarak zorunlu olan ve Sağlık 
Bakanhğı'nca verilmiş bulunan Mesul Müdürlük Belgesini ihale komisyonuna ibraz 
edecektir.

17.Tüplerin teslim alınması, nakliyesi, dolumu yapıldıktan sonra tekrar gösterilen 
yere indirilmesi yüklenici sorumluluğunda olacaktır. Kurum ilgili personel tarafından 
telefon, faks veya yazılı olarak (mail vb. iletişim yolları dahil) 72 saat içinde (Tatii 
günleri dahil) tüplerin dolumu yapılacak ve hastaneye teslim edilecektir.

18.Yüklenici firma acil durumlar dışında mesai saatleri içinde dolu tüpleri teslim 
etmek ve boş tüpleri almak zorundadır. Dolu ve boş tüpler teslim edilirken ve teslim 
alınırken firmaya yetkilisi ve kurum personeli tarafından karşılıklı olarak teslim 
tutanakları (sevk irsaliyesi de olabilir) imzalanacak, bu belgelerde kaç adet dolu 
veya boş tüp teslim ediilip/alındığı belirtilecektir. Bu belge 2 adet olup biri yüklenicide 
biri ise kurum personelinde olacaktır.

19. 250 adet tüp tek seferde değil, ihtiyaç duyulduğunda firma yetkilileri aranacak 
tüpler teslim edilerek tekrar dolu bir şekilde teslim alınacaktır.



istenen Malzeme Özellikleri M iktar Birim  Fiyatı Tutan
No I

lOKSİJEN TÜPÜ(10LİTRE)10 '
1 LT MEDİKAL OKSİJEN GAZI 250Adet i

TÜPLERİ DÖLÜMÜ i

edilmeyecektir. Hastaneye ait tüplerin eskiyen, aşınan ve kullanılmaz hale gelen 
ventil, kelebek, rot vb. ekipmanlarını yüklenici firma temin edecek ve değiştirme 
işlemini bedelsiz üstlenecektir.

5.Tüplerin TS EN 1968'ye uygun test ve bakımları yapılmış olmalıdır.

7.Oksijen tüplerinin üzerine gazın cinsini ve uyulması gereken emniyet tedbirlerini 
belirten etiketler olacaktır. Tüpün boyalı kısmında üretici firma adı, test basıncı ve 
son test tarihi yazılı olacaktır.

OKSİJEN TÜPÜ (10 LİTRELİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

TIBBİ OKSİJEN GAZI DÖLÜM ŞARTNAMESİ

1. Tıbbi oksijen gazı (lOlt) tüplerle sağlanacak, basıncı 150 atmosferden
aşağı olmayacaktır. İlgili tüpün içindeki gaz miktarı ise aşağıdaki gibi olacaktır.

Medikal Oksijen: lOlt 150 bar 1.59 m3 |

Tıbbi oksijen gazının saflığı minimum %99.5 olacaktır.İçinde herhangi bir toksik f
madde bulunmayacaktır. GMP (Good Manufacturing Practices; İyi Üretim Teknikleri) 
ve Türk Farmokopesine uygun olmalıdır.

2.Yüklenici firma idare talep ederse oksijen gazının istenilen safiyetini ' 
belgelendirecektir.

3.Yüklenici firma dolumu yapan dolumu yapan oksijen gazının analiz ve kayıt işlerini 
sağlayan sisteme sahip olacaktır.

4.Hastanenin kendi tüplerine dolum yapılacaktır. Aksi durumda yüklenici firma kendi 
tüpleriyle destekleyecektir.

5.Yüklenici tarafından arızalı ventil, kapaksız ve gaz kaçıran tüp teslim ^



f) Tüpün geçerli m uayenesinin yapıldığı tarih.
g) Muayene yapan kuruluşun veya firmanın tesc il m arkası
8. Tıbbı gaz tüplerinin bakım şartları:
a) Kaynaklı çe lik  tüplerinin im alatı TS  EN 1322-1:2006; Ib TS  EN 13322 -2:2006 ya 
göre
b) D ikişsiz çe lik  tüplerinin im alatı TS  EN 9809-1,2,3 ;2011 e göre
c) Basınçlı gazlar kullanım  sırasındaki periyodik bakım ı ve tam iri, m uayene, deney 
kuralları T S  EN 1803 ve TS EN 1968 e göre bir tüpün uzman k iş ile rce  en geç 10 
yılda bir kontrolünün yapılm ası
9. Dolumdan gelen tüpler mühürlü olacaktır.
10. Tüplerin nakil işlem leri boş tüplerin bağlandığı en son m erkezden alınm ası ve 
dolumdan gelen tüplerin bağlandığı en son m erkeze teslim  ed ilm esi firma 
taahhüdünde o lacaktır, hastanelerin  yer değişikliği yapm ası durumunda firm alar 
bu değişikliğe u yacaktır. .
11 Dolumdan gelen (tüplerin kontrolü hastane teknik m uayene kom isyonu  
tarafından yap ılaca ltır. Ek s ik  veya arızalı gelen tüpler dolum için firm aya iade 
edilir ve
kurumdan ik inci bir dolum ücreti talep edilem ez tüplerin arızalı ventil, kelebek ve 
rot vb. ekipm anlarını değiştirm e işlem lerini ve gerektiğinde boyam a işlem lerini 
yüklenici firma yapacak lır. Ve bunlar için ayrıca ücret talep ed ilm eyecektir, 
tüplerin ventilleri T S  EN ISO 102 7:2008 standartlarına uygun o lacaktır.
12. Dolum yap ılacak  tüpler firma tarafından karşılanacaktır.
13. İhtiyacı bildirilen tüpler hastaneye en geç 24 saa t içinde ve m esai saati içinde
teslim  ed ilecektir. A ksi halde her geçen gün için ceza i m üeyyide uygulanacaktır. 
İhtiyaç telefon veya faksla  bildirilecektir.
14 Azot protoksit gazı tüpleri hastanenin belirleyeceği k işiye teslim  ed ilecektir.
15 Tüplerdeki gaz m iktar kilogram olarak belirtilecek kontrollerde miktarların  
eksik  ç ıkm ası durumunda tüplere hiçbir ücret ödem eksizin hastaneye kalacaktır. 
16. Tüplerdik! azot protoksit gazı m iktarı;
a) Azot protoksit gazı miktarı boş verilen ve sonrasında dolu alınan tüpün tartım
sonucu kilogram o larak farkı alınarak tespit ed ilecektir.



istenen Malzeme Özellikleri Miktar Fiyat. tu tan
No

AZOT PROTOKSİT GAZI 500 KİLO

- AZOT P R O TO K SİT  GAZI T E K N İK  ŞARTNAM ESİ
1. İhale konusu A zot Protoksit Gazı hastaların  am eliyatlarında ku llan ılacak  olup 
verilecek  gazdan doğabilecek her türlü kom plikasyonlardan sa d e ce  firma sorumlu 
olacaktır, ve bu sorum luluğu ihalede belge ile taahhüt ed ecektir.
2. Azot Protoksit gazı yerli ise  T S E  belgesine ithal ise dünya standardı belgesinden  
birine sahip o lacak  ve ihalede belgelenecektir.
3. V erilecek  Azot Protoksit Gazı yerli ise  üretim ve dolum belgesine ithal ise  ithal, 
dolum ve depolam a izin belgesine, yerli ise üretim, dolum ve depolam a izin 
belgesine sahip  o lacaktır. Belge Sağlık Bakanlığı İlaç ve E cza c ılık  Genel 
Müdürlüğü (İlaç ve Tıbbi Cihaz durumu) tarafından verilm iş o lacaktır. Ayrıca  
yüklenicinin depolam a ve
dağıtım izin belgesi olup, bu belge,Sağlık  Bakanlığına bağlı yetk ili kuram lardan  
alınm ış o lacaktır ve belgelendirilecektir.
4.Azot Protoksit gazının içindki toksik  m addelerin oranını belirten belgeyi ihalede  
vereceklerdir

V erile ce k  Azot Protoksit gazı dolu tüpleri;
a) Boyalı o lacaktır
b) tüplerde renk şerid i o lacak
!c) rtir üzerir de soiunabilen ibaresi yazılı o lacak.
d) Başlık lı ve b aşlık ları mühürlü o lacak
e) Periyodik bakım ları ve testleri yap ılacak
f) dolum ve te st tarihlerini İhtiba eden etiket o lacaktır.
g) Vanaları sağlam  o larak verilecek ir.( arızalı vanalar değ iştirilecektir.)
h) Arızalı tüpler değ iştirilecektir.
ı) Tüpler ayını tip o lacak . ( d ik işsiz  çe lik  tüp olacak)
5.Azot Protoksit tüplerinin dışı gri (ra. 7000) renkte,üst kısm ında mavi renkli şerit  
olacaktır ve tüpün içindeki gaz cinsin in  çevrese l o larak tüp üzerine tüp tabanından  
2 13 ’ü yüksek lik  ve standartta uygun şekilde yazılm alıdır.
e.Azot protoksit tüp başının bir yanal yüzeyinde bulunm ası gereken işaretler;
a) Üretici firm aa am blem i.
b) D ikişsiz çe lik  tüplerin im alatı TS  EN 9809-1,-2-3; 2011 işareti ve num arası, 
e) Seri num arası
d) Tüpün boş kütlesi ( valf ve kapak hariç kg olacaktır.)
e) Tüpleri m uayene yapan firma ve kuruluşun te sc il dam gası.
7. Azot protoksit tüp başının karşıt yanal yüzeyinde bulunm ası gerekli işaretle
a) Tüp sahibi firm anın adı ve m arkası
b) Tüp sahibi firm aya ait tüp num arası
c) Tüp üzerinde deney b asıncı ve işietm e basıncı (ib-pasca.1)


