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ı2 AvLIK MEDixeı caz ıııvrı rnxNir şenıNaırnsi

ı. oxsi.ııx cazı 6ürl rnxNix şanrNaı,ıtsi

ı.ı ihale konusu olan oksijen gazı, solunum yetersizliği olan hastalarda, yeni doğan
ünitesinde ve diğer birimlerinde kullanılacak olup, hastalar için verilecek oksijen
gazından (tiip içindeki gazın kullanımından) doğabilecek her tiirlü komplikasyondan
satıcı firma sorumlu olacaktır.

1.2 Tıpta kullanlan oksijen tüp ventilleri TsE 7450 ye uygun olacak sanayi kesiminde
kullanılan normal oksijen ventillerinden ayırt etmek açısından ventil çaplan 3/ı olarak
değiştirilecektir.

1.3 Tüp içerisindeki medikal oksijen gaz alımı (m3) iizerinden değerlendirilecek olup fiyat
teklif verecek firmalar birim fi yatlannı m3 iizerinden vereceklerdir.

ı.4 İhaleyi a.lan firma Ek listede belirtilen miktarda hastane ve kendi firma tiipleri ile
çahşacaktır. Hastanenin olmayan tüpler için kira bedeli ödenmeyeceklir.

1.5 Dolumu yapllacak oksijen tiipleri ve hastaneye verilecek emanet tüpleri;

a Boyalı olacaktır.

b Tüplerde renk şeridi olacaktır.

c Tüp iizerinde solunabilir ibaresi yazılı olacaktır.

d Vanalan bantlı ve başlıklı olacaktır.

e Periyodik bakımlan ve testleri yapılınış olacaltn.

f Vanalan sağlam olarak verilecek, anzalı vanalar ücretsiz değiştirileceilir.

g Anza|ı ventil hemen değiştirilecektir. Ventil değişimi firmaya ait olup aynca ücret
talep edilmeyecektir. Değiştirilıniş ventiller hastaneye teslim edilecelliı.

h Anzalı tiipler değiştirilecekiir. Test stiresi geçmiş medikal oksijen tiiplerine gaz
dolumu yapılmayacaktır.

i Her ttiple beraberl ( Bir) conta ücretsiz olarak verilecektir.

1.6 Teklif edilen rnedikal oksijen gazııun safıyeıi o/o99,5 den düşiik olmayacak ve bu
safi yet belgelendirilecektir.

1.7 Merkezi Oksijen Sistemi Tankı'nın dewe dışı kalması olası durumu için, sistemde
mevcut buİunan 2. Yedek grup sistemine 40 veya 50 litrelik 60 Adet oksijen tiipi.inü
sözleşme siiresince hastanede emanet olarak brakacak, dolum yapılmasını yüklenici
frrma sağlayacaktır.

1.8 Manyetik Rezonans Göriintiileme iinitesine uygun 4 ( Dört ) Adet l0 litrelik
Aliiminyum tiip sözleşme siiresince emanet vefilecektir. (Sisteme uygıırı regiilatör
dahil.)

1,9 Teklif verecek firmalann, sağlık bakanlığı ilaç eczacıl* genel müdiirlüğllntin vemıiş
olduğu iiretici firma ise medikal oksijen gaz iiıetimi izin belgesi, dolum yapan firma ise
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S Tüpün Hacmi Miktarı / Ötçüsü Bar Basıncı
l Oksijen Tüpü 5 Litre 0,64 m3 l20-150_200 bar
7 Oksijen Tüpü 10 Litre 1,59 m3 150 bar
J Oksijen Tüpü 40 Litre 6.4 m3 150 bar
.1 Oksijen Tüpü 50 Litre l0,6 m' 200 bar
5 Oksijen Tüpü 50 Litre 7,96 m3 150 bar

AZOT PROTOKSİT NrO) GAZI TEKNiK ŞARTNAMESİ

2,1 İhale konusu olan Azot Protoksit gaz hastalann ameliyatlannda kullanılacak olup,
verilecek gazdan (tüp içindeki gazın kullanımından) doğabilecek her tiirlü
komplikasyondan satıcı firma sorumlu olacaktır.

2.2 Azot Protoksit gazı yerli ise TSE belgesine, ithal ise Diinya standardı belgelerinden birine
sahip olacak ve muayenede belgelenecektir.

tıÜgcyİn 6o§11 02 Aylık Medikal Gaz Alımı Teknik Şartnamesi)
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medikal oksijen gazı dolum izin belgesi, depolama ve dağtına yapan firma ise
dePolama dağtım ve sorumlu personel izin belgelerinin bulunması şartı aranılacak ve
ü,ilklenici tarafindan belgelendirilecektfu .

1.10 Teklif verecek firmalar, hafta sonu tatilleri, bayram ve resmi tatillerde de ikmal
yapabilecek personellerini hazır bulunduracak ve ikmal yapacaktır.

1.1l Medikal oksijen gaz ihtiyacı telefonla veya faksla bildirilecek, teslimatı en geç 24
(yirmi dört) saat içerisinde hastane ambanna teslim edilecek ve nakliye ytiklenici
firmaya ait olacakır. (İndirme ve yiikleme dahil)

1.12 Yiiklenici firma çizelgede belirtilen miktardaki medikal oksijen tiiplerini hastanede
yedekle bırakacaktır,

1.13 Yi,iklenici firma Medikal tiiplerinin iizerinde gazlann cinslerini bildiri şekilde
etiketleyecek tiiplerin tizerinde imal yılı iiretici firma adı, test basıncı ve son test tarihi
açık şekilde yazılı olacaktır.

1.14 oksijen gazı tiipleri hastanenin gösterdiği yere ve belirleyeceği kişiye teslim
edilecektir.

1.15 oksijen tiipleri talepte belirtilen miktarlarda olacak r. Tüpler 5, 10, 40, 50 litrelik
hacimlerde tam dolu şekilde teslim edilecektir. Tüplerin basınç ve dolum testi frrmaya
ait olup aynca ücret talep edilmeyecektir.

1.16 ytiklenici firmadan kaynaklanan oksijen gaz tedarik]erinde gecikme olması
durumunda kullanılan oksijen tiipü içerisindeki miktar hesaplanarak tektif edilen likit
oksijen fiyatı iizerinden ödeme yapılacaktır.

1.17 Kullanrcı eğitimi verilmesi yfülenici firmaya aittir.

1.18 Oksijen Gazı (Tüp) aşağıdaki tabloya göre verilecektir.



2.3 Azot protoksit gazının içinde toksit maddelerin o/r.ınıru belirten belgeyi muayenede
verecek]erdir.

Teklif verecek firmalann sağhk Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdtirlüğiiniin vermiş
olduğu; iiretici firma ise medikal Azot protoksit (narkoz) gazı iiretim izin belgesi, dolum
yapan firma ise; gaz dolum belgesi depolama ve dağıtrm yapan firma ise depolama
d,ğıtım ve sorumlu personel izin belgelerinin bulunması şartl araıulacak ve yiiklenici
tarafından beIgeIendirilecekıir.
Azot Protoksit gazı tiipleri Vo 98 den az narkoz gazı ütiva etmeyecektir.
Hastane idaresi ihtiyacı oranında ve sayıda gaz alımı yapacaktır. Çizelgede belirtilen
miktarda tiipü hastanede bulunduracaktır.
Verilecek Azot Protoksit gazı dolu tiipleri;
Boyalı olacaktır.

Tüplerde renk şeridi olacaktır.

Tüp iizerinde solunabilir ibaresi yazılı olacaktır.

Başlıklı ve başlıklan miüiirlü olacaktır.

Periyodik bakımları ve testleri yapılmış olacaktıı.

Vanalan sağlam olarak verilecek, anzah vanalaı ücretsiz değiştirilecektir.

Anzalı ttipler değiştirilecektir.

Dolum ve test tarihini ihtiva eden etiket olacaktır. İmal yılı, iiretici firma adı, test basıncı,
dolum basıncı, son te§t tarihi açık şekilde yazılı olacaktır.

Tüpler tizerinde naıkoz ventili olacaiııı.

iitiyacı bildirilen tiipler telefonla veya faksla bildirilecek, teslimatı en geç 48 (krksekiz)
saat içerisinde hastane idaresinin belirlediği kişiye teslim edilecek ve nakliye ytiklenici
firmaya ait olacaktr. yfülenici protoksitd'azot (narkoz) tiiplerinin teslimi sırasında
Hastane İdaresinin belirleyeceğ yerlere kadar taşıma yiikleme ve boşaltma işlerini
eksiksiz olarak yerine getireceldr.

Azot Protoksit iliplerini dolduran firma ti.iplerin iizerine "kg", "litre'', ..dolum tarihi'' ve
"kontrol edildi" etiketini bulundurmak zorundadır.

Azot protoksit tüpleri TsE lye uygun standartlarda ve diğer ti-iplerden farklı olarak kendi
standardı olan GRİ renk ve mavi kuşaklı olacaktır.
Yiülenici firma mevcut bulunan grup sistemine; 40 veya 50 litrelik 30 Adet Azot
protoksit gazı dolu tiipü bağlayacak, södeşme siaesince hastanede emanet olarak
bırakacaktır.
20 adet 10 Litrelik ( 7.5 KG) Azot Protoksit gazı dolu tiip emanet verilecektir.
Hastane idaresi Azot protoksit gazı kullanımına göre ihtiyaç duyduğu miktarda istekte
bulunacaktır. Yi.iklenici verilen isteğe ilişkin gaz teslimini yapacaktır.

Medikal gaz TSEN 9809 çelik çekme dikişsiz tiipler standartlanna uygun olacaktır.
Tüpler TSEN 1968 standardına uygun test ve bakımlan yapılmış olacaktır. Yiiklenici
firmalar bu standartlarla ilgili Bakanlıkça verilmiş bulunan yetki belgesini mu.ıyene
komisyonuna ibraz edeceiıir.

Kullanıcı eğitimi verilmesi yüklenici firmaya aittir.
(12 Aylık Medikal Gaz Alımı Teknik Şaıtnamesi)tiüıeyln B9GA 3 -

2.1

2.5

2.6

J,7

2.8

,o

2.10

a

b

c

d

e

f

h

2.|2
2.13

2.|l

2.14

2.15

Tekni



2.|6 Azot protoksit gazı tiip hacmi ve gaz miktan aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır.

3. KARBoNDioKsiT (cor) Gezr rnıoıir şenrNaıınsi

3.1 karbondioksit gazı medikal amaçlı kullanılacakiır. Laparoskopik operasyonlarda
kullanılabilme özelliğine sahip olmalıdır. Bu belgelendirilmeli ve muayene esnasında
ibraz edilmelidir.

3.2 Karbondioksii gazı en az % 99,5 saflıkta olacaktır.
3.3 Tüplerin iizerinde içindeki gazı belirten ttiple bütiinleşik dökiim-kabartma veya

deformasyona dayanıklı etiketi olmalı, içeriği, yiızdeleri, tartım ve dolum tarihi
okunabilmelidir.

3.4 ihtiyacı bildirilen tiipler telefonla veya faksla bildirilecek, teslimah en geç 48
(kırksekiz) saat içerisinde hastane idaresinin belirlediği kişiye teslim edilecek ve nakliye
yiıklenici firmaya ait olacaklır. Yiiklenici Karbondioksit(C02) tiiplerinin teslimi
sırasında Hastane İdaresinin belirleyeceği yerlere kadar taşrma yiikleme ve boşaltnıa
işlerini eksiksiz olarak yerine getirecekıir.

3.5 Hastane idaresi tüplerin yeterli olmadığı durumlarda yüklenici firma ttip takviyesi
yapacaktır.

3.6 Karbondioksit tüpleri TS 3402 nolu standartlanna göre (Gri ral) olan Avrupa
standartlanna uyumlu renk olacaktır.

3.7 Teklif verecek firmalar, hafta sonu tatilleri, bayram ve resmi tatilterde de ikmal
yapabilecek personellerini hazır bulunduracak ve ikmal yapacaktır.

3.8 karbondioksit tüpleri standartta belirtilen renkte boyanmış olacak, vanasında c02
ibaresi yazılı olacaktır.

3.9 Karbondioksit ventilleri standartlara uygun olacaktır.
3.10 Yiiklenici firma Karbondioksit gazırun TSE standartlanna uygunluğunu belgeleyen TSE

Kalite Uygunluk Belgesi'ni ibraz edebilmelidir.
3.1l Kullanıcı eğitimi verilmesi yilklenici firmaya aittir.
3.12 Tüplerin tamamının (Hastanenin ve emanet tüplerin) bakım ve onanmı firmaya ait olup

kontrolleri firma taıafından yapılacaktır. uygun olmayan tiipler firma tarafından
ücreısiz değiştirilecektir.

3.13 karbondioksit gazı tiip hacmi ve gaz miktan aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır.

tlüseytn tiuuA
Tekniker

S/N Tüp Hacmi Tüp İçerisindeki Gaz Miktarı (KG
l l0 (L 7.5 KG
J 40 (LT) 25 KG
3 50 (LT) 35 KG

S,T{ Tüp Hacmi Tü İçerisindeki Gaz Miktarı G)
l l0 T) 6KG
2 40 (LT) 25 KG
3 50 (LT) 35 KG
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4. KURUHAVATEKNİKŞARTNAMESİ

4.1 Gazlann do|um yapılacağı tüpler TSE Standart ve Normlanna uygun olmalıdır.
4.2 Gaz çıkışı ağzı: R5/8 (inç) olmalıdır.
4.3 Solunabilir kokusuz ve renksiz olmalıdır. Partikül içermemelidir.
4.4 Tüplerde kuru hava 150 bar'dan aşağı olmayacaktn.
4.5 Kııru Hava Gazı Üriln Spesifikasonu aşağıdaki gibi olmalıdıı:

a. Hacimce Oksijen 20,5 - 21,5
b. Azot: 78,5 -79,5
c. Nem max: 40 ppm içermelidir.

4.6 Gaz|uın dolum yapılacağı tiiplerin ventilleri TSE Standart ve normlanna uygun
olacaktır.

4.7 Hastane idaresinin elindeki tiipler haricinde hastane kapasitesine uygun yiiklenici firma
tiip takviyesi yapacakiır.

4.8 Tüplerin tamammrn (Hastanenin ve emanet tiiplerin) boy4 ventil, vb. bakım ve onanm
firmaya ait olup kontrolleri firma tarafından yapılacaktır. Uygun olmayan tüpleı firma
tarafından ücretsiz değiştirilecektir.

4.9 Teklif verecek firmalar, hafta sonu tatilleri, bayram ve resmi tatillerde de ikmal
yapabilecek personellerini hazır bulunduracak ve ikmal yapacakt[.

4.10 Tüplerin iizerinde içindeki gazı belirten ttlple büttinleşik dökiim-kabartma veya
deformasyona dayanıkh etiketi olmalı, içeriği, yilzdeleri, tarhm ve dolum tarihi
okunabilmelidir.

4.1 l Tüpler nakliye esnasında dik vaziyette taşınacak ve kapaklı olacaktır.
4.12 Manyetik Rezonans Göri.inttileme iinitesine uygun 4 ( Dört ) Adet l0 litrelik

Ali,imin)um tiip sözleşme siiresince emanet verilecektir.( Sisteme uygun regülatör
dahil.)

4.13 İhtiyacı bildirilen tiipler telefonla veya faksla bildirilecek, teslimatı en geç 48
(krrksekiz) saat içeıisinde hastane idaresinin belirlediği kişiye teslim edilecek ve nakliye
yüklenici firmaya ait olacaktır. Yi.iklenici tiiplerinin teslimi sırasında Hastane İdaresinin
belirleyeceği yerlere kadar taşma yiikleme ve boşaltma işlerini eksiksiz olarak yerine
getirecekıir,

S Tüpün Hacmi Miktarı ı Öıçıısıı Bar Basıncı
ı 5 Litre 0,64 mr l20-150_200 bar

10 Litre 1,59 m3 l50 bar
3 40 Litre 6,4 m3 l50 bar
4 50 Litre 10,6 m3 200 bar
5 50 Litre 7,96 m3 l 50 bar

.İiiseyln BoĞA
Tekniker
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LiKİT oKsiJEN GAZI TEKNiK ŞARTNAMESi

Likit oksijen gazı Harran Üniversitesi Hastanesinde bulunan 2 Adet 10 (on) tonluk
tanka hasta servislerinin, ameliyathanelerinin ve diğer iinitelerinin ihtiyacının
kaşılaıımasında kullanı lacaktır.
Likit oksijen medikal amaçlı olmalı ve oksijen saflık derecesi en az o/o 99,5 olmalı ve
bunu belgeleyebilmelidir.
Likit oksijen gazı ikmali yiiklenici firma tarafndan tiim tedbirler alınarak yapılacaktır.
Likit oksijen yiikleme öncesi hastane idaresinin ilgili biriminden belirleyeceği
personelle kantara girilecek ve dolum soffası aynı personelle kantara gidilerek fişi
personele teslim edilecektir.
Likit oksijen ihtiyacı telefonla veya faksla bildirilecek, tesliınah en geç 2 (iki) giin
içerisinde hastane idaıesinin belirlediği kişi eşliğinde yiiktenici firma tarafından
pompalı araçla dolum yapacaktır. yiiklenici taşıma, yiikleme ve boşaltma işlerini
eksiksiz olaıak yapacak, nakliye, karıtar ücreti vb. giderleri ücretsiz olarak yerine
getirecektir.

Her sevkiyat için analiz sertifikası olacaktır ve idareye ibraz edecektir.
sistemin korunmasr ve emniyet tedbirlerinin alnması hastane idaıesine aittir. sisteme
bilgi sahibi personelden başkası ile kesinlikle müdahale edilmeyecektir. Ancak
kullanımdan doğan kusurlar hariç, sistemin aksaması sonucu meydana gelebilecek tiim
zarar ve ziyandan yiiklenici firma sorumlu olacaktır.
Tank ve evaporatöriin herhangi bir nedenle devre dışı kalması durumund4 çağn gelir
gelmez ( Telefon veya rax İle; firma en geç 24 ( Yirmidört ) saat içerisinde tzman
personelini göndererek anzayı tespit ederek giderecehir ( Tatil giınleri düil). onanm
tamamlanıncaya kadar, firma hastanenin oksijen gazı ihtiyacını tüplerle karşılayacak ve
yeterli sayıda tiip bulunduracaktır.
Tanklann gaıanti si.iresince, bakım ve onanmlan servisince sağlanacaktır. Garanti süresi
sonrasr bakrm ve onanm yiikleniciye ait olacak, bakım, onanm ve kullanrlacak
malzemeler ücretsiz olarak yerine getirilecektir.
yiıklenici firmanın sağhk Bakanlığından "Medikal Gaz Dolum Belgesi" ve iiretim izin
belgesi olmalıdır.
Likit Oksijen İkmali rnesai saatleri içerisinde gerçekleştirilecektir.

6. sAFAzoTTEKNİKşARTNAMESi

5.1

<,

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.1l

6.1

6.2

6.3

6.4

Azot gazı saflığı % 99,99 olacaktır.
TSE 3l92 standartlarına göre iiretilmiş olmalıdır.
Hastanenin ti,ip dolum ihtiyacı yfülenici firma tarafindan karşılanacaktır. Tüplerin
dolum tarihi ve dolum parti numaralan iizerinde bulunmalıdır.
Tüplerin içindeki gaz miktan 50 Lt'lik tiiplerde 200 bar dolum basıncında 9,4 m3,50
Lt'lik tiiplerde 230 bar dolum basmcında 10,50 m3,50 Lt'lik tiiplerde l5O bar dolum
basıncında 7,3 m3,40 Lflik tiiplerde l50 bar dolum basıncrnda 5,84 m3, 10 Lf lik
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tüplerde l50 bar basıncında 1,46 m3 olacaktır

7. ORTAKHUKUMLER

17

7.3

Tüp contalan yiiklenici tarafından temin edilecektir. Aynca bir ücret talep
edilmeyecektir.
Tüplerin basınç testi firmaya ait olup aynca ücret talep edilmeyecektir.
Tüplerin normalde mesai saatleri içinde, acil durumlarda hastane idaresinin talebi
halinde mesai saatleri dışında temin edilmesi ve hastaneye getirilmesi şarttır.
Hastane, yiiklenici firmanın doldurmuş olduğu tüplerdeki gaz|arı gerek evsaf, gerek
hacim ve gerekse ağırlık olarak resmi bir teşekkiile tahlil ettirebilir. Tahlil bedeli
yükleniciye aittir.
Yi.iklenici firma bayram ve resmi tatillerde hizmet vereceklir. Bu nedenle Tüp ve Gaz
stoku yapacaktrr.

Ek Listede belirtilen miktarlar kullanıiması öngörülen miktarlardır. İhtiyaç durumuna
göıe miktarlar sipaıiş olarak geçilecek ve kullanım miktan kadar ödeme yapılacaktıı.
Toplamda 5 tutanak tutulduğu takdirde sözleşme feshedilir.
Boyasız olan tiipler, boyah ve temiz bir şekilde teslim edilecektir. Üzerinde
"solunabilir" ibaresi olacaktır.
Medikal gaz olarak verilen tüp renkleri standartlara uygun ve ayrı renklerde olacaktır,

Hastaneye ait tiipler sözleşme siiresince zimmetle teslirn edilecek, sözleşme sonrası

eksiksiz ve kusursuz olarak teslim alınacaktır.
Boş tiipler iyice boşaltılıp temizlendikten sonra doldurulacakır.
Hastaneye ait tilm tiiplerin TS EN 1968 standardınü belirtilen periyotlara ve

prosediirlere ulularak muayene ve test işleminden geçirilmelidir. Hastane tiiplerinden
bu skndartlaıa uymayan ttipler idareye bildirilerek hastane envanterinden

düşiirülecektir. Yiiklenici firma bu tiiplerin yerine standartlara uygun emanet tüpler

vermekle yiiki,imlüdiir. Bu işlemler için aynca ücret ödenmeyecektir.

İhaleyi alan firma EK-l listede belirtilen miktarda hastane ve kendi firma tiipleri ile

çalışacaktır. Hastanenin olmayan tiipler için kira bedeli ödenmeyeceklir.

7.4

7.5

7.6

7.8

7.9

7,|0

7,1l
7.|2

7.|

7.13
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