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Sakarya Ünversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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Şartnamede" cinsi, miktarı ile teknik
göre Doğrudan Temin ihale ile satın

Sayı : 83529411-10//1309
Konu : Teklif verıneye Davet (Doğrudan Temin)

Hastanemizin ihtiyacı olup
özellikleri beliıtilen malzemeler 4'734
alınacaktır.

ilişikte sunulan "Teklif Vermeye Davet ile Teknik
sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22ld maddesine

İlgili malzemelere ilişkin teklif fiyatlarınızı; proforma fatura veya kuruı
vermeniz rica olunur.

TEKLİF VERMEYE DAVE]
(Doğrudan Temin)

munuza ait teklif mektub
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uzu kullanarak fiyat

L
;İ ÇoT

Y ,7,

S.No Malzeme/İşin Adı UBB KODU Miktarı Biriıni 'les. 'I'arihi Birim fliyat
TL

Toplam Fiyat
TL

l SIVI AZOT GAZI
l 000 Litre

2
KAItBoNDİoKSiT GAZl

l 000
Kilogra

m

ToPLAM

İdari Şartlar:
l.Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.
2.Vereceğiniz fiyat idaremize teslim fiyatı (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmetidir.
3.Piyasa Fiyat araştırma mektuplar 2Ll la.l20l7 Saat:lQ:00 'a kadar kurumumuza ulaştırılmalıdır.
4.Marka ve Teslimat süresi belirtilecektir.
5.Varsa; teklif edilen malzemeye ait UBB KODU mutIaka belirtilecektir. Tekliflerde firma tanımlayıcı
bel irti lecektir. Tekl i fl erde Vergi numarası bel irtilmesi zorunludur.
6.Ödeme en geç l50 ( YÜZELLİ ) gün içerisinde yapılacaktır.
7. İdaremiz tek|if edilen fiyatların neticesine göre numune isteyebilir.

numara ve bayi tanımlaytcı numara

8. İdaremiz en düŞük fiyatı kabul etmek zorunda olmayıp; malzeme seçiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine görc satış sonrası hizmet
ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
9. Stok olmaması, koşullarln sağlanamaması gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut Stokyok ibareli ve kaşe imzalı clönüşlerin
yapılması piyasa araştırması yapı|dığının belgelendirilmesi adına öneme sahiptir.
l0.Teklif veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.
l l. Numune değerle ndirilmesi yapılmayan durumlarda muayene kabul aşamasında malzemenin teknik şartnameye uygunluğu muayene kabul
komisyonunca değerlendiril ir.

l 2.Uygun görülmeyen maIzemelerin alımı yapılmayacaktır.
l3.Hastane Yönetiliciliğimiz firmanın teknik şartnameye uygun teklif vermemesinden dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.
l4.TürkiYe Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının23.02.2016 tarih ve 19617613 İayılı yazısınaistinaden
TİTUBB üzerinden barkod eşletirilmelerini yanlış,hatalı yapan firmalara yanlış eşİeştirmeden kaynaklanan doğacak ,uruİlu, İücu edilecektir.

Adres : Adnan Menderes Cad. Sağlık Sk. NO.193 K.l Satın Alma Birimi Adapazarı/SAKARYA (Merkez Kampüsü)
"Tel: 0264 888 40 14 (SABİT) 444 54 00 (SANTRAL)
(DahiIi: ) 1614 Bilgi İçin: ASUMAN ŞAHİN Faks: 0264 275 67 40"
E-mail : Doğrudantemin için: seahdogrudantemin@gmail.com



Fiziksel Hali
Koku / Renk
Molekül Ağırlık
kavnama Noktası
Ergime Noktası
kritik sıcaklık
Gazın Özgül Ağırlığı
Gaz yoğunluğu
sıvının yoğuınluğu

SIVI AZOT

:Sıvı * Gaz halindedir.
:kokusuz ve renksizdir.
:28,01 grlmol-gr
:-195,8 C
z-2l0 C
z-|47 C
z0,967 (Hava:1)
:1,170kg/m3 (l5 C, l bar)
:0,808 kg/lt (-l95,8 C, 1 atm)

1. Sıvı Azot gazı, 40lt sıvı hacimli, tüp içerisindeki gaz miktarları aşağıdaki gibi olacaktır.

GAZ CNSİ rüp rıacvi (ı-t)
SIVI AZOT GAZI

40

2. Tüplerin nakliyesi ve hastanenin göstereceği yere boşaltılması firmaya aittir.
3. Yüklenici firmanın getirdiği Sıvı Azot gazı tüplerinin üzerinde dolu olduğuna dair
uygunluk ve etiket olmalıdır.
4. Medikal gaz tüpleri TS7450 "Kullanımdaki Çelik Tüplerin (basınçlı gaz|ar için) Periyodik,
MuaYene, Deney, Bakım ve Tamiri Kuralları" standardına göre periyodik muayene ve test
işleminden geçirilecektir.
5. Hastanenin telefonla ihtiyaç gösterdiği andan itibaren en geç 48 saat içerisinde, acil
durumlarda 24 saat iÇersinde muayene kabul komisyonuna mesai saatinJe teslim edilecektir.
Getirmediği taktirde ilgili firma nuımrna başka firmadan alınarak bedelini yüklenici firma
ödeyecektir.
6. Yükleniciler, Basınçlı tüp testleri için tesis yeterlilik belgesine sahip olacaktır ve bunu ibraz
edeceklerdir.
7. TüPler ihtiyaç görüldüğü zaff:ıan yüklenici tarafindan fabrikada bedelsiz olarak
temizlettirilecektir. Gazkaçırantüplerin valfları yenilenerek gaz kaçırmayacak şekildeyüklenici tarafindan bedelsiz olarak tamir edilecektir.
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Fiziksel Hali
Koku / Renk
Molekül Ağırlık
kavnama Noktası
Ergime Noktası
kritik sıcaklık_-
Gazın Ozeül Ağırhğı
Gaz yoğunluğu
l .Karbondioksit gazı,3

tüp içerisindeki gaz miktarları

KARBONDİOKSİT GAZI
:Gaz halindedir.
:kokusuz ve renksizdir.
:44,01grlmol-gr
:-78,5 C
:-56,6C
:31,1 C
z|,528 (Hava :l)
z1,8474 kg / m3 (15 C, 1 bar)

kg ve 6 kg hacimli, dikişsiz, çelik çekme tüplerle sağlanacak,
aşağıdaki gibi olacaktır.

GAZ CINSI GAZ MİKTARI (Kg)
KARBONDIOKSİT GAZI

3<
KARBoNDiorsir GAZ|

6s

2. TüP rengi TS17769'a uygun olacak şekilde Gri RAL 7000 olup, TS3402 'Tüpte kullanılan
Gaz TüPleri iÇindeki GazınBelirtilmesi için işaretleme" standardı çerçevesinde tüp
tabanından 2/3 yüksek|iğebeyazboya ile çevresel olarak 5cm genişlikte mavi renk şerityapılmalıdır. yapılan şerit içerisinde beyaz renkle No2 yazılmalıdır.
3. TüPlerin nakliyesi ve hastanenin göstereceği yere boşaltılması firmaya aittir.
4. TüPlerin contaları yüklenici firma tarafindan temin edilecektir.Azot Frotoksit Ttıplerin
kaPaklı ve kurŞun mühtirle mühürlenmiş olarak hastaneye teslim edilecektir.
5. Yüklenici firmanın getirdiği Karbondioksit gazı tüplerinin üzerinde uygunluk ve dolu
olduğuna dair etiket olmalıdır.
6. Karbondioksit tüpü ventilleri, TSl520'ye uygun olarak 3/8" erkek diş yapısında olacaktır.
7- Karbondioksit tüplerinin eskiyen, aşınan ve kullanılm azha|e gelen u.nİiı, kelebek, rot v.b.
ekipmanlarını yüklenici firma bedelsiz üstlenecektir.
8. Medikal gaz tüPleri TS7450 "Kullanımdaki Çelik Tüplerin (basınçlı gaz|ar için) periyodik,
MuaYene, DeneY, Bakım ve Tamiri Kuralları" standardına giıre periyodİk mrayere ve test
işleminden geçirilecektir.
9. Hastanenin telefonla ihtiyaç gösterdiği andan itibaren en geç 48 saat içerisinde, acil
durumlarda 24 saat iÇersinde muayene kabul komisyonuna mesai saatinde teslim edilecektir.
Getirmediği taktirde ilgili firma niımrna başka firmadan alınarak bedelini yüklenici firma
ödeyecektir.
10. Tüplerin vanalarının dış çapları TARD (Türk Anestezioloji ve Reanimasyon) ve TSE'nin
tespit ettiği normlara uygun olacaktır.
l l. Yükleniciler, Basınçlı tüp testleri için
ibraz edeceklerdir.

tesis yeterlilik belgesine sahip olacaktır ve bunu

12. Tüpler ihtiyaç görüldüğü zamanyüklenici tarafindan fabrikada bedelsiz olarak
temizlettirilecektir. Gaz kaçıran tüplerin valfları yenilenerek gazkaçırmayacakşekilde
yüklenici tarafından bedelsiz olarak tamir edilecektir.
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