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Kills Devlet Hastanesi

00137473612

Sayi : 35277066-949
Konu : OKSDEN TUP DOLUMU I§i
TEKLiF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyaci olan a$agida cins ve miktan belirtilen malzemelerm/i$in alimi 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi HOkmUne g5re yapilacaklir.
A§agida cins ve miktan belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en get; (
2021 ) gtlntl saat 14:00’e kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogmdan temin birimine gdnderilmesini rica ederim.

31/o3/

l.Satm almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurtugiimuze aittir.
2.Adi gegen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir ucret odenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ giinii igerisinde saat 08:30 ile 16:00 arasi Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten itibaren II Saghk Miidurlugu Muhasebe Birimince 2021 mali yili
Doner Sermaye Biitgesinden biitge imkanlan dogrultusunda en geg
•i20CYl)2!yimil) gun igerisinde bdenecektir.
5.Teklifiniz ka§eli ve imzali olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genel yekiin teklif iizerinden degerlendirilecektir.
7.Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitiminden once Satin Alma Birimimize kapah zarf igerisinde teslim edilmesi, edilememesi
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi ve^jtatvKtKditahatl@l9MSirtaitt......... adresine mail gbnderilmesi ve daha sonra teklif
mektubunun aslimn gonderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma butiin bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.Soz konusu Teklif mektubuna ve Teknik §artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzalidir.
Irfan KUgUKOfilU
IDARI MALI I5LER MUDUR YRD.
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Kilis Devlet Hastanesi

Kilis Kazim Karabekir Mahallesi Abdullah GUL Bulvan No:2/l

Tel:0348 822 11 11-10 lODahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

e-posta : kilisdcvletliastanesi@gmail.com

Irt: MUSTAFA TOPAL

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmi§tir.
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SAGLIK BAKANLIGI
Kilis Saglik Mudurliigii
Kilis Devlct Hastanesi
OKSiJEN Tijp DOLUMU TEKNiK SARTNAMKSi
1. KONU
Kilis Devlet Hastanesi ihtiyaci olan oksijen tiip dolumu teknik ozellikleri ve dolum i§ini kapsayan teknik §aitname.
2. GENEL §ARTLAR
1. Medikal Gaz Ihalesini alan firma liretim, depolama, nakliye, bo§altma ve kullanma siiresince gazin tibbi
dzelliklerini korumaklayukinnliidur.
2. Bu §artnamede bulumnayan hiikiimler i^in yururliikte olan ilgili yasa, yonetmelik, tuziik ve standartlardaki
luikiimler ge^erlidir.
3. Hastanemizde mevcut kullanilmakta olan gaz tiiplerini gerekli test ve kontrolleri yiikleniciye ait olup bunun ifin
ek birticretodenmeyecektir. Her dolum oncesi test ve kontroller kesinlikle yapilacaktir.
4. Hastaneye ait medikal tiiplerin eskiyen, a§man ve kullanilamaz hale gelen; ventil, kelebek, rot vb. gibi
ekipmanlarmm temini ve degi§tirilme i§lemi, boyalan, eskiyen tiiplerin boyanma i§lemi yiiklenici firma tarafindan
iicretsiz olarak yapilacaktir.
5. Tiiplerin nakliyesi ve hastanenin gosterecegi yere bo§altilmasi yiiklenici firmaya aittir.
6. ihtiya? duyuldugunda tiiplerin contalan yiiklenici firma tarafindan iicretsiz temincdilecektir.
7. Medikal gazlarm ikmali yiiklenici firma tarafindan saglanacaktir. Sipari§ verildiktcn sonra yiiklenici firma resmi
tatil giinleri de dahil olmak iizere normal §artlar altinda en ge? 24 saat iferisinde, acil durum belirtildiginde en ge9 4
saat iyerisinde talebi kar§ilayacaktir. Bu nedenle olabilecek tiim zararlar yiikleniciye ait olup idari §artnamede
belirtilen oranlarda cezaya tabidir.
8. Yiiklenici Firma uhdesinde kalan her kisim iGn tibbi gazlarla ilgili talep edildigi takdirde idarenin belirleyecegi
personele basmch tiiplerin baglanti sistemleri ve kullammi ile ilgili uygulamali egitim verecektir. Egitim bedeli
giderleri teklif fiyatma dahil olacaktir. idare gerekli gormesi durumunda egitimin yeniden verilmesini isteyebilir.
9. Tibbi gazlarm kesintisi soz konusu olmadigmdan yiiklenici firma higbir gerek9e altinda ihtiya? teminini
durduramayacagim taahhiit eder.
10.Hastane tiipleri, Kilis Devlet Hastanesi di§inda hifbir §ekilde ba§ka kurum, kurulu§, ozel ya da tiizel ki§ilere
kullanim ama?!) verilmeyecek, bu durumun olu§masi halinde firma? giin i9erisinde hastanenin belirledigi e§deger
yeni bir tiip alacaktir.
11. Tiipler kontrol edilerek teslim almacaktir. Bo§ ya da basinci eksik oldugu tespit edilen tiiplerin iicreti
odenmeyecektir.
12.Yiiklenici firma gaz getirdigi tiiplerin ba§hgi iizerinde vana ventillerinde firma orijinal isimle kontrol §eridi yer
alacaktir. Dolum yapan firma tiip iizerinde dolum tarihini, gaz standard) ile firma garantisi gibi bilgileri i9eren
etikct yapi§tiracaktir.
13. Likit oksijen tankmin herhangi bir sebeple hizmet di§i kalmasi durumunda onanm tamamlamncaya kadar
hastanenin oksijen ihtiyacim kendine ait tiiplerle kar§ilayacak yeterlilikte ohnalidir.
14. Hava §artlan, afet vb. durumlarda yiiklenici firma hastanenin en az 10 giinliik ihtiyacim kar§ilayacaktir.
15.Testten ge9meyen kullanim di§i kalan tiiplerin hurda i§leinleri ( ventilinin sokiiliip hastaneye teslim edilmesi,
tiipiin hurda kesiminin yapilmasi) firma tarafindan yapilacak ve hastaneye teslim edilecektir.
16.Gaz!ar analiz raporlari ile birlikte teslim edilecektir.
IV.Tiipler kapakli ve miihiirlii olarak sevk edilecektir.
18.Tiip vanalan, iizerinde yiiklenici ismi veya logosu yer alan isi ile daralmi§ emniyet bandi ile kapah olacaktir.
19.Yiiklenici medikal gaz tiretimi ve dolumunda yasal zorunluluk olan. Saglik Bakanhgi tarafindan verilmi§ Mesul
Miidiirliiit Belgeljini ihale k)inisyonuna ibraz edecektir.
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20.Butiin medikal gazlarm safiyet ve gayrisafiyet degerleri Turk ve Avrupa Farmakopesi degerlerini kar§ilamalidir.
Her tiip ile birlikte, farmakope §artlannin saglandigina dair analiz karti bulunacaktir.
21.Verilen gazlarm kalitesizligi sonucu dogabilecek teknik ve medikal hasarlardan yiiklenici sorumludur.
22.Tibbi oksijen gazi (101t-401t-50lt) tiiplerle saglanacak, basinci 150 atmosferden a§agi olmayacaktir.
23.Tibbi oksijen gazmin safligi en az%99.5 olacaktir.
24.Yiiklenici firma oksijen gazmi hastaneye ait tiipler ile teslim edecek, ancak idarenin uygun gorii§Qyle, yiiklenici
kendisine ait tiiplerle de oksijen temini yapabilecektir.
25.Hastaneye ait tiiplerin yetersiz kalmasi durumunda firma kendi tiipleri ile takviyede bulunacak; firmamn getirdigi
tiiplerin iizerinde gazlarm cinsini bildirir §ekilde etiket, imal yili, iirctici firma adi, test basinci, dolum basinci, son
test tarihi 391k §ekilde yazili olacak ve belgelerin bir niishasi idareye teslim edecektir.
26.Tiim oksijen tiiplerinin iizerine “KDH” ve “SOLUNABlLlR OKSIJEN” ibaresi boya ile iicretsiz olarak
yazilacaktir.
Tedarik kapsaminda yer alan uriinlerin basin?, su hacmi ve gaz miktan ozellikleri a§agidaki degerleri
kar^ilamalidir.
TABLO-1
HACIM (LITRE)
GAZ MIKTARI
MAL/I$IN CINSI
BASING (BAR)
En az 150
En az 7,96 m3
Medikal Oksijen Gazi
50
En az 150
En az 6m3
Medikal Oksijen Gazi
40
Medikal Oksijen Gazi
10
En az 150
En az 1,5 9 m3
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