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.. SAĞLüK BAKANLIĞr

lünxiyr: KAMU HAsTANEr,nni KURUMU
Sakarya Üııversitesi Bğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı
Konu

: 83529411-10l/',l702
: Teklif verıneye Davet (Doğrudan Ten-ıin)

Hastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan ..Teklif vermeye Davet ile Teltniközellikleri belirtilen malzemeler 4734 sİyılı Kamu ihale Kanunu,nun 22/d madde$inealınacaktr.

ilgili malzemelere ilişkin teklif fiyatlarınızı; proforma fatura veya kurumu nuza aitvermeniz rica olunur.

TEKLİF VERMEYE DAVE.I
(Doğrudan Temin)

29.12.20|7

Şartnamede" cinsi, miktarı ile teknik
göre Doğudan Tenıin ihale i]e satuı

fiyat

Müdür Yrd.

S.No Malzenıe/İşin Adı UBB KODU Miktarı Birimi Tes. Tarihi tsırım Fiyal,
TL

foplam Fiyat
TL

l
AZıJ r rİ(UL)uKsl l' GAZI

2500 Metrekü
p

ToPLl M

İdari Şartlar:
l.Fiyatlar KDV Hariç verilecekiir.
2.Yereceğinizfiyat idaremize teslim fıyah (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir.3,Piyasa Fiyat araştırma mektupıar +.oı.zol s ı'i:öo,oo 'a kadar kurumumuza u4.Marka r. nrıırutru..si belirtilecektir. 

;Uu 'a Kaoar kurumumuza ulEtırılmalıdır.

;.Xffi:İ§j]|.';Si,l;İJİ]ÇŞfiİ*Yİİ#Şİ*}liffi,Tİrtilecektir. Tekıiflerde nrma tanımı{ııc! numıüa ve bayi tanımıayıcı nunlara
6. öd eme 

:" c:i. ] 
5 

9 1 
Y ü ZPLü ) gü; iç.;İ;İ ;; İ y-ap, l acal.t, r.

l, ldaremiz teklif edilen fiyatların neticesine göre numune isteyebilir.

İ;İİff tlİİİjll1-.:ğ:l*İ,:,'Jt"t '"'İJ" "j' ayıp;malzemeseçiminde verimıiıik, taıite, m[ızemenin nevine göre satış sonrası hizmet
'9, stok olmaması, koşuiların sağlanamaması gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut stok[ot ibareli ve krş. i.ra, di5nüşlerinylplTT] piyasa araştırması.yapıldığının belg-elendirilr.J;;;;.r.r.'Jİrİl. 

ll0,Teklif veren firmalar teklif ettikleri malzeiıenin teknik §artnam.y;;y;;;İ;ğunu kabul etmiş sayılır.

İ:rI}Hff.l'İŞ'.'.?*İ,H:'YaPılmaYan 
durumlarda rruy.n. k"6;a;ş;";;roir"ır.,n.rr;;H,,i;;r.eye uygunıuğu ınuayene kabuı

| ].Uygun görülmeyen malzemelerin al ımı yapı l mayacaktır.
l3'Hastane Yönetiliciliğimiz firmanın tetniı<İaftn;eye uygun teklif vermemesjlden d_o]a1 ıııçuı| rıuı<uı<ı sorumluluğu kabul etmeyecektir.l4,Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Fiizmetlerxurum Başkan varo,mcıııgını^iı7z.{iı-a|t*ii". ısoızo13 sayılı yazısına istinadenTITUBB üzerinden barkod eŞletirilmeIerini yanlış,hatalı yup- n.rui*u;;,- .;il;r,-;;il;;;ffii## oogu.u* zararlar rii<ıu edilecektir.

Aües : Adnan Menderes Cad, Sağlık sk, No.193 K.l SatnAlma Birimi AdapazarılSAK4RyA (Merkez Kampüsü)
:Je|:.,9?64 8q8 4029 (SABİT) qiq sq 00 (SANTRAL)
(Dahili: )^ 1629. Bilgiiçin:NAZAN YEiİM Faks: 0264 275 67 40"E-mail : Doğrudan temin için: seahdogrudantemin@gmail.com
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} lL.§§'jAİ ?:ş İ,ffiUTŞi r r,,. * A H A s TA x g s ırıgni oxsi,ıeı{, 
Iz9T.norö«s-11, xannbiliiftİ*,ıT, slvı AzoTvE sıvto«siıtx GAZLARI ruxNir şlnrıııanrgsi

azor pRoroxsir cazr
: Gaz_ halinde bulunmakiadır.
:Hafif tatlı ve renksizdir.
:44,01grlmol-gr
:-88,5 C (1atm)
:-90,8l C (1atm)
:-36,42 C
:72,4bar
:1,53 (hava=1)
:1,877 kg /m3 (l5 C, l bar)

1 , 
:"TL**P' *o: gu.r:, 

10.1t.ve D'Azo t gazı, 10 ıt

F'iziksel Ha!!
Koku / Ren!
Yolel<lllaİullt
+alnama .L{qktası

_E:gime Noktası
kritik sıcaklık
{ritik Pasııç
WglAğırlığıt az yoğunlrığu

haci

: ffİJ"ffilksit 
TtıPlerin kapaklı ve kurşun mühtirıe miihiirıenr4iş oıarak ,;;

'n iH:tıirffiffi 
getirdiği protoksit D'Azot gazı hıplerinin] ıızerinde uygunluk onayo. 

İ,:Hffİ 
D'Azot tüPü ventilleri, TS152a'ye uygun oıarak ]/8,, erke-;;;;;;;"

6- MerliL"l doz +j:-ı^_: ıd-,F^ .,__6. Medikai g- ttıpı".i Tsft;;'ffi##;1rÖJİİ[";"#İ:.:: 
(basınçıı gy!*için) periyodik,

_ ,i[m';"Hi;l;"İ3fiT '" r'#ı'i;;;üil;;;;,;#;,," göre periyodik muayçne ve test7, Tüp rengi r"siı ıoq', uygun olacak şekilde Gri RAL 7000 olup, TS3402 .Tüpte 
kullanılanGaz TüPleri içindeki "d;; il;ihesi ;ill#;"-"" i,*;;;;'çJrçevesinde tüp

,iffi iliffi .:Ç-H"iiffi ;'"?ffi JJ#JrİillTtİJ,,ffi"ji]H:ilfl il',"*."nkş".i,t
}. Tüplerİn nakliroo; \,A ı^^+^-^-_:8 Tüplerin naklivesi,.:,i",pööil,J.:İ;,trf,İH1,1ffi,jiltffi, 

a aittir.
?rff:,*::;::::*xİ,"::iii.-""i-"r,ndanteminediıecektir.

ll, Protoksit D'Azot *ii"J"i""'J,"#,#;Hflrilj,ff'l§#'i**,, 
ve doıum partilJfl:::1'#fiİ;Hi:il?iT";}in*t,t:;ı;1#i*iı,, tı,"tiJn'.m u'ud,,test basincı,

sağlanacak, tılp içJrisindeki , mli,Su
Paz rn,ıktq"l likişsiz, çelik çekme tüplerle

trr.fui GAz c-NSI-
pRoToKsiT D,aZoT-

GAıI ]

ruprın@ GA
40

10

r- ^,-..ııru\r (\g,'

25,00 <

7,5< 
1

l ,9o'' ' '
l -b-ğ ' )'

""Ş;,}(ı



12, Hastanenirı telefonla ihtiyaç gösterdiği andan itibaren en geç 24 saat içerisinde muayene
komisyonuınun mesai saatinde hastaneye teslim edilecektir. betlrmeoigi taı.di.oe ilgili irma
namına başika firmadan alınarak bedelini yüklenici firma ödeyecektir.

13, TüPlerin vanalanrun dlŞ Çaplan TARD (Türk Anestezioloji ve Reanimasyon) ve TSE,nin
tespit ettiği normlara uygun olacaktır.

14, Yüklenici -Fırma Sağlık Bakanlığı'ndan medikal amaçlı gaz üretme iznine sahip cılacak ve
bunu ibrzu: edecektir. Ytiklenici firma direk tiretici Jegil bayi ise, bayisi isıı, bayisi
bulunduğu firmanrn Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu medikal amaçlı gaz urııtim izin

_ _ lelg9sini vı baYisi olduğu üreticinin yetkili bayisi olduğuna dair bir yazıyıibraz edııcektir.
15, Yüklenicikır, BasınÇlı ttip testleri için tesis yet-erlilik bJgesine sahip"olacaktır ve bunrı ibraz

edeceklerdir.
16, TüPlerin üııeri gazların cinsini bildirir şekilde etiketlenecektir. Tüplerin iizerinde nntihür ve

kaıtlar olacak, kartlarda firma adı, seri no'su, kontrol tarihi, tahlil raporu ve kontrol yapanm
ismi ve imzası, firma miihrii olacaktır. Tüpler hastaneye kapaklı olarak sevk ectilecektir
Tüplerin tiz:erinde, Solunabilir No2 olarak yazdınlacaktır.

17. Tüpler ihı:iyaç görüldüğü zaman yüklenici tarafindan fabrikada bedelsiz olarak
temizlettiri]ecektir. Gaz kaçırarı tüplerin valfları yenilenerek gaz kaçırm ayacak şekildeyüklenici tarafindan bedelsiz olarak tamir edilecektiİ.
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