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r2 AYLIK MEDiKAL GAZ ALtMt TEKNiK $ARTNAMESI

1.2

1.4

l. oKSiJEN GAZr Gup) TEKNiK $ARTNAMESi

1.1 ihale konusu olan oksijen gazr, solunum yetersizli[i olan hastalarda. yeni dofian

iinitesinde ve diEer birimlerinde kullanrlacak olup, hastalar igin verilecek oksijen
gazrndan (tiip igindeki gazrn kullanrmrndan) dopabilecek her tiirlii komplikasyondan

satrcr firma sorumlu olacaktrr.

Trpta kullanrlan oksijen tiip ventilleri TSE 7450 ye uygun olacak sanayi kesiminde

kullanrlan normal oksijen ventillerinden aylrt etmek agrsrndan ventil gaplan lc olarak
de[igtirilecektir.
Ttip igerisindeki medikal oksijen gaz ahmr (m3) iizerinden delerlendirilecek olup fiyat
teklif verecek firmalar birim fiyatlannr m3 iizerinden vereceklerdir.

ihaleyi alan firma EK listede belirtilen miktarda hastane ve kendi firma tlipleri ile
gahgacaktrr. Hastanenin olmayan ttipler iqin kira bedeli ddenmeyecektir.

Dolumu yaprlacak oksijen tiipleri ve hastaneye verilecek emanet tupleri;

a Boyah olacaktrr.

b Tiiplerde renk qeridi olaoaktrr.

c Tiip iizerinde solunabilir ibaresi yazrh olacaktrr.

d Vanalan bantlr ve baghkh olacaktrr.

e Periy'odik bakrmlan ve testleri yaprlmrg olacaktrr.

f Vanalarr sallam olarak verilecek, anzah vanalar iicretsiz defiigtiri]ecektir.

g Anzah ventil hemen de[iqtirilecektir. Ventil defiqimi firmaya ait olup ayrrca iicret

talep edilmeyecektir. De[iqtirilmig ventiller hastaneye teslim edilecektir.

h Anzah tiipler defiiqtirilecektir. Test siiresi gegmiq medikal Oksijen tiiplerine gaz

dolumu yaprlmayacaktrr.

i Her tiiple beraberl ( Bir) conta iicretsiz olarak verilecektir.

Teklif edilen medikal oksijen gazrnrn safiyeti %99 5 den diigiik olmayacak ve bu

safiyet belgelendirilecektir.

Merkezi Oksijen Sistemi Tankr'nrn devre drgr kalmast olast durumu iqin, sistemde

mevcut bulunan 2. Yedek grup sistemine 40 veya 50 litrelik 60 Adet Oksijen tiiplinii
scizleEme siiresince hastanede emanet olarak brrakacak. dolum yaprlmasrnr yliklenici

firma sallayacaktrr.

1.3

1.5

1.7

1.8 Manyetik Rezonans Gdrtintiileme iinitesine uygun 4 ( Dort ) Adet 10 litrelik
Altminyum ttp siizlegme stiresince emanet verilecektir.( Sisteme uygun regiilatcir

dahil.)

1.9 Teklif verecek firmalann, safhk bakanhlr ilag eczacrhk genel miidiirltigiiniin vermi;

1.6

firma ise medikal oksijen gaz iiretimi izin belgesi. dolum
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medikal oksijen gazr dolum izin belgesi. depolama ve dalrtma yapan firma ise

depolama da[rtrm ve sorumlu personel izin belgelerinin bulunmasr qartr aranrlacak ve

ytiklenici tarafindan bel gelendirilecektir.

1.10 Teklif verecek firmalar, hafta sonu tatilleri, bayram ve resmi tatillerde de ikmal

yapabilecek personellerini hazrr bulunduracak ve ikmal yapacaktrr.

1.11 Medikat oksijen gaz ihtiyacr telefonla veya faksla bildirilecek, teslimatr en geg 24

(yirmi ddrt) saat igerisinde hastane ambanna teslim edilecek ve nakliye yiiklenici

firmaya ait olacaktrr. (indirme ve yiikleme dahil)

l.l 2 Yiiklenici firma gizelgede belirtilen miktardaki medikal oksijen tliplerini hastanede

yedekte brrakacaktrr.

1.13 Yiiklenici firma Medikal ttiLplerinin tizerinde gazlann cinslerini bildiri qekilde

etiketleyecek tiiplerin tizerinde imal yrh tiretici firma adr. test bastnct ve son test tarihi

agrk gekilde yazrh olacaktrr.

l.l4 Oksijen gazr tiipleri hastanenin gcisterdigi yere ve belirleyecefii kigiye teslim

edilecektir.

I . 15 Oksijen tiipleri talepte belirtilen miktarlarda olacaktrr. Tt.ipler 5, 10. 40, 50 litrelik
hacimlerde tam dolu gekilde teslim edilecektir. Tiiplerin bastnq ve dolum testi firmaya

ait olup aynca iicret talep edilmeyecektir.

I .16 Yiiklenici firmadan kaynaklanan Oksijen gaz tedariklerinde gecikme olmasr

durumunda kullanrlan oksijen tiipti igerisindeki miktar hesaplanarak teklif edilen likit
oksijen liyatr {izerinden cideme yaptlacaktrr.

1.17 Kullanrcr elitimi verilmesi yiiklenici lirmaya aittir.

I .18 Oksijen Gazr (Tiip) aqalrdaki tabloya gcire verilecektir.

2. AZOT PROTOKSiT GAZI TEKNiK $ARTNAMESi

ihale konusu olan Azot Protoksit gaz hastalann ameliyatlannda kullanrlacak olup,

verilecek gazdan (tiip igindeki gazrn kullammrndan) dofabilecek her tiirli
komplikasyondan satrcr firma sorumlu olacakttr.

Azot Protoksit gazt yerli ise TSE belgesine. ilhal ise Diinya standardl belgelerinden birine

sahip glacak yp muayenede belgelenecektir.

2.1

S Tiiptin Hacmi Miktan / Olciisii Bar Basrncr

I Oksijen Ttipti 5 Litre 0,64 m' 120-150-200 bar

2 Oksijen Tiipii 10 Litre 1,59 ml I 50 bar

3 Oksijen Tiipii 40 Litre 6,4 mr 150 bar

4 Oksijen Tiipii 50 Litre 10,6 ml 200 bar

5 Oksij en Ttipii 50 Litre 1.96 m3 I 50 bar

niker
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2.3 Azot Protoksit gazrmn iginde toksit maddelerin oranrm belirten belgeyi muayenede
vereceklerdir.

2.4 Teklif verecek firmalann Safihk Bakanhgr ilag Eczacrhk Genel Mndiirliigiiniin vermig
oldufu: tiretici firma ise medika] Azot Protoksit (narkoz) gazr iiretim izin belgesi, dolum
yapan firma ise; gaz dolunt belgesi depolama ve dafrtrm yapan firma ise depolama
daprttm ve sorumlu personel izin belgelerinin bulunmasr gartr aranrlacak ve yiiklenici
tarafindan beI gel endirilecektir.

2.5 Azot Protoksit gazl tiipleri oh98 den az narkoz gazr ihtiva etmeyecektir.
2.6 Hastane idaresi ihtiyact oramnda ve sayrda gaz ahmr yapacaktrr. Qizelgede belirtilen

miktarda tiipii hastanede bulunduracaktrr.
2.1 Verilecek Azot Protoksit gazr dolu tiipleri:

a Boyah olacaktrr.

b Tiiplerde renk geridi olacaktrr.

c Tiip iizerinde solunabilir ibaresi yazrh olacaktrr.

d Baghkh ve baghklan miihiirlii olacakhr.

e Periyodik bakrmlarr ve testleri yaprlmrg olacaktrr.

f Vanalan saglam olarak verilecek. arrzah vanalar iicretsiz defiigtirilecektir.

g Anzahtiiplerdeligtirilecektir.

h Dolum ve test tarihini ihtiva eden etiket olacaktlr. imal yh, tiretici firma adr, test bastncl.

dolum basrncr. son test tarihi agrk qekilde yazrh olacaktrr,

i Tiipler iizerinde narkoz ventili olacakhr.

2.8 ihtiyacr bildirilen tiipler telefonla veya faksla bildiritecek, teslimatr en geg 48 (krrksekiz)
saat igerisinde hastane idaresinin belirledifii kigiye teslim edilecek ve nakliye yiiklenici
firmaya ait olacaktrr. Yiiklenici Protoksitd'azot (narkoz) ttplerinin teslimi srrasrnda

Hastane idaresinin belirleyecefi yerlere kadar tagrma ytikleme ve boqaltma iglerini
eksiksiz olarak yerine getirecektir.

2.9 Azot Protoksit tiiplerini dolduran firma tiiplerin [zerine ''kg", "litre", "dolum tarihi" ve

"kontrol edildi" etiketini bulundurmak zorundadrr.

2.10 Azot Protoksit tiipleri TSE 'ye uygun standanlarda ve difier tiiplerden farkh olarak kendi

standardr olan GRi renk ve mavi kugakl olacaktrr.

2.11 Yiiklenici firma mevcut bulunan grup sistemine; 40 veya 50 litrelik 30 Adet Azot
Protoksit gazr dolu tiipii baglayacak. sozlegme siiresince hastanede emanet olarak
brrakacaktrr.

2.12 20 adet 10 Litrelik ( 7.5 KG) Azot Protoksit gazr dolu ttip emanet verilecektir.
2.13 Haslane idaresi Azot Protoksrt gazr kullanrmrna gcire ihtiyag duydulu miktarda istekte

bulunacaktrr. Ytiklenici verilen istege iligkin gaz teslimini yapacaktrr.

2.14 Medikal gaz TS EN 9809 gelik gekme dikiqsiz tiipler standartlanna uygun olacaktrr.
Tiipler TS EN 1968 standardrna uygun test ve bakrmlan yaprlmrq olacaktrr. Yiiklenici
firmalar bu standartlarla ilgili Bakanhkga verilmi; bulman yetki belgesini muayene

komisl'onuna ibraz edecektir.
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2.16 Azot Protoksit gazr tiip hacmi ve gaz miktan agafirdaki tablodaki gibi olacaktrr.

KARBONDTOKSiT GAZr TEKNiK $ARTNAMESi

3.1 Karbondioksit gazr medikal amagh kullanrlacaktrr. Laparoskopik operasyonlarda
kullanrlabilme iizellifine sahip olmalrdrr. Bu belgelendirilmeli ve muayene esnasrnda

ibraz edilmelidir.
3.2 Karbondioksit gazr en azYo99,5 saflrkta olacaktrr.

3.3 Ttiplerin iizerinde igindeki gazr belirten tiiple biitiinle;ik dcikiim-kabartma

deformasyona dayanrkh etiketi olmah. igerigi, yiizdeleri, tartrm ve dolum
okunabilmelidir.

3.4 ihtiyacr bildirilen ttipler telefonla veya faksla bildirilecek, teslimatr en geg 48

(krrksekiz) saat igerisinde hastane idaresinin belirledifi kigiye teslim edilecek ve

nakliye yiiklenici firmaya ait olacaktrr. Ytiklenici Karbondioksit(C02) ttiplerinin teslimi
srrasrnda Hastane idaresinin belirleyecegi yerlere kadar taqrma yiikleme ve bogaltma

iqlerini eksiksiz olarak yerine getirecektir.

3.5 Hastane idaresi tiiplerin yeterli olmadrgr durumlarda yiiktenici firma tiip takviyesi
yapacaktrr.

i.6 Karbondioksit ttipleri TS 3402 nolu standartlanna gdre (Gri ral) olan Avrupa
standartlarrna uyumlu renk olacaktrr.

3.7 Teklif verecek firmalar. hafta sonu tatilleri, bayram ve resmi tatillerde de ikmal
yapabilecek personellerini hazrr bulunduracak ve ikmal yapacaktrr.

3.8 Karbondioksit tiiple standartta belirtilen renkte boyanmrg olacak. vanasrnda C02

ibaresi yazrh olacaktrr.

3.9 Karbondioksit ventilleri standartlara uygun olacaktrr.

3.10 Yiiklenici firma Karbondioksit gazrmn TSE standartlarrna uygunlu[unu belgeleyen TSE

Kalite Kalite Uygunluk Belgesi'ni ibraz edebilmelidir.
3. 1 1 Kullamcr efitimi verilmesi -viiklenici firmaya aittir.
3.12 Tiiplerin tamamlnln (Hastanenin ve emanet tiiplerin) bakrm ve onanmr firmaya ait olup

kontrolleri firma tarafrndan yaprlacaktrr. U.vgun olmayan tiipler firma tarafrndan

Ucretsiz degigtirilecek t ir.

3.13 Karbondioksit gazr ttip hacmi ve gaz miktan aqagrdaki tablodaki gibi olacaktrr.

veya

tarihi

S/N Tiip Hacmi Tiip iEerisindeki Gaz Miktarr (KG)
I l0(Lr) 7.5 KG
2 40(LT) 25 KG
3 s0(Lr) 35G

SN TOp Hacmi f iip igerisindeki Gaz Miktan (KG)
I l0(Lr) 6KG
2 40(Lr) 25 KG
J 50(Lr) 35G



4. KURUHAVATEKNIK$ARTNAMESI

4.1 Gazlarn dolum yaprlacafr tlipler TSE Standart ve Normlanna uygun olmahdrr.

4.2 Gaz grkrgr alzr : R5/8 (ing) olmahdrr.

4.3 Solunabilir kokusuz ve renksiz olmahdrr. Parlikiil igermemelidir.

4.4 Tiiplerde kuru hava 150 bar'dan aqalr olmayacakttr.

4.5 Kuru Hava Gazt Uriin Spesifikasonu aqafirdaki gibi olmaldrr :

a. Hacimce Oksijen 20.5 - 21.5

b. Azot :78.5 - 79-5

c. Nem max : 40 ppm igermelidir.

4.6 Gazlarrn dolum yaprlaca[r ttiplerin r entilleri TSE Standart ve normlartna uygun

olacaktrr.

4.7 Hastane idaresinin elindeki ttipler haricinde hastane kapasitesine uygun yiiklenici

firma tiip takviyesi yapacaktrr.

4.8 Tiiplerin tamamrnrn (Hastanenin ve emanet tiiplerin) boya, ventil, vb. bakrm ve onarlm

firmaya ait olup kontrolleri firma tarafindan yaprlacaktrr. Uygun olmayan ttlpler firma

tarafrndan ihcretsiz degi$tirilecektir.

4.9 Teklif verecek firmalar, hafta sonu tatilleri, bayram ve resmi tatillerde de ikmal

yapabilecek personellerini hazrr bulunduracak ve ikmal yapacaktrr.

4.10 Tiiplerin iizerinde igindeki gazr belirten tiiple biittinle$ik dtikiim-kabartma veya

deformasyona dayanrkh etiketi olmah. igerifi. ytizdeleri. tarttm ve dolum tarihi

okunabilmelidir.

4.1 1 Ttipler nakliye esnasrnda dik vaziyette tagrnacak ve kapakh olcaktrr.

4. 1 2 Manyetik Rezonans Gciriintiileme ilnitesine uygun 4 ( Ddrt ) Adet 10 litrelik
AliiLminyum tiip sozle$me siiresince emanet verilecektir.( Sisteme uygun regrilatcir

dahil.)

4.13 ihtiyacr bildirilen tiipler teleibnla veva taksla bildirilecek, teslimatr en geg 48

(krrksekiz) saat iqerisinde hastane idaresinin belirledigi kigiye teslim edilecek ve

nakliye ytiklenici firmaya ait olacaktrr. Yiiklenici ttiplerinin leslimi srrasrnda Hastane

idaresinin belirleyece[i yerlere kadar tagrma yiikleme ve boqaltma iglerini eksiksiz

olarak l erine getirecektir.

S Tiipiin Hacmi Miktan / olgiisii Bar Basrncr

1 5 Litre 0.64 m' 120-150-200 bar

2 I 0 Litre 1.59 m' I 50 bar

J 40 Litre 6,4 m' 150 bar

4 50 Litre 10.6 m' 200 bar

5 50 Litre 7.96 m' I 50 bar

)A
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SM AZOT GAZI TEKNiK $ARTNAMESi (Srvr Kabr iqinde)

5. I Likit halde azol gv.nfi safiyeti minimum % 99.999 olacaktrr. Rutubet igermeyecektir.
5.2 Likit halde azot ga^ -196 C olmah ve bu srcaklrfr muhafaza edebilecek hastaneye ait

25 (Yrrmibeg) ve 30 (Otuz) kilogramhk iki adet srvr azot kabrna, likit azot kabrnrn

uygunsuzlulu veya kullanrlamayacak duruma gelmesi halinde emanet verilecek likit
kabrna s<izlegme stiresince dolum yaprlacaktrr.

5.3 istekliler ilgili bakanhkga verilmig muayene. deney ve bakrm yeterlilik belgesini

dosyasrnda teklifivle birlikte sunntahdrr.

5.4 Likit azot ihtiyacr telefonla veya faksla bildirilecek, teslimatr en geg 4 (dctrt) gi.in

igerisinde hastane idaresinin belirledifi kiqiye teslim edilecek ve nakliye yiiklenici
firmaya ait olacaktrr. Yiiklenici dolu likit azot kabrmn teslimi srrasrnda Hastane

idaresinin belirleyecefii yerlere kadar taqrma yiikleme ve bogaltma iqlerini eksiksiz

olarak l erine get irecektir.
5.5 Teslim edilen slvl azot gazlnln tartlm kartr yada omefi idareye teslim edilecektir.

lirir oxsi.rpN GAZr TEKNiK $ARTNAMESi

6.1 Likit Oksijen gazr Hanan Universitesi Hastanesinde bulunan 2 Adet I 0 (On) tonluk

tanka hasta serv'islerinin, ameliyathanelerinin ve diler tinitelerinin ihtiyacrnrn

kargrlanmasrnda kullamlacaktrr.

6.2 Likit Oksijen medikal amagh olmah ve oksijen saflrk derecesi en az %o 99.5 olmah ve

bunu belgeleycbilmel idir.

6.3 Likit Oksijen gazr ikmali yiiklenici firma tarafrndan ttim tedbirler ahnarak yaprlacaktrr.

6,4 Likit Oksijen ytikleme cincesi hastane idaresinin ilgili biriminden belirleyece[i
personelle kantara girilecek ve dolum sonrasl aynl personelle kantara gidilerek figi
personele teslim edilecektir.

6.5 Likit oksijen ihtiyacr telefonla veya faksla bildirilecek, teslimatr en geg 2 (iki) giin

igerisinde hastane idaresinin belirledi[i kigi eEli[inde ytklenici firma tarafindan

pompah aragla dolum yapacaktrr. Ytiklenici taqrn.ra. yiikleme ve bogaltma iglerini

eksiksiz olarak yapacak. nakliye. kantar iicreti vb. giderleri ticretsiz olarak yerine

getirecektir.

6.6 Her sevkiyat igin analiz sertifikasr olacaktrr ve idare.ve ibraz edecektir.

6.7 Sistemin korunmasr ve emniyet tedbirlerinin ahnmasr hastane idaresine aiftir. Sisteme

bilgi sahibi personekien baqkasr ile kesinlikle mtidahale edilmeyecektir. Ancak

kullanrmdan dofan kusurlar l.rarig, sistemin aksamasr sonucu meydana gelebilecek ttim

zarar ve ziyandan yiiklenici firma sorumlu olacaktrr.

6.8 Tank ve evaporatliriin herhangi bir nedenle devre drgr kalmast durumunda, gagn gelir

gelmez ( Telefon veya Fax ilel firma en geg 24 i Yirmidcirt ) saat igerisinde uzman

personelini g<indererek anzayr tespit ederek giderecektir ( Tatil gtinleri dahi[). Onarrm

tamamlamncaya kadar, firma hastanenin oksijen gazr ihtiyacrnr tiiplerle
yeterli qayrda tiip bulunduracaktrr.

t .-A
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6.9 Tanklafln garanti silresince, bakrm ve onarrmlan servisince safilanacaktrr. Garanti sirresi
sonrasr bakrm ve onanm yiikleniciye ait olacak, bakrm. onarrm ve kullanrlacak
malzemeler iicretsiz olarak yerine getirilecektir.

6. I0 Yiiklenici firmanrn Safhk Bakanhfirndan "Medikal Gaz Dolum Belgesi" r,e tiretim izin
belgesi olmahdrr.

6.11 Likit Oksijen ikmali mesai saatleri igerisinde gergekleqtirilecektir.

7. SAF AZOT TEKN|K $ART:',tAtvtESi
7.1 Azot gazr saflrlr % 99,99 olacaktrr.
7.2 TSE 3 192 standartlanna gcire iiretilmiq olmaldrr.
7,3 Hastanenin ttip dolum ihtiyacr yiiklenici firma tarafindan kargrlanacakrrr. Tiiplerin

dolum tarihi ve dolum parti numaralan iizerinde bulunmahdrr.
7.4 Tiiplerin igindeki gaz miktarr 50 Lt'lik ttiplerde 200 bar dolum basrncrnda 9,4 m3. 50

Lt'lik tiiplerde 230 bar dolum basmcrnda 10,50 m3, 50 Lt'lik tiiplerde 150 bar dolum
basrncrnda 7,3 m3.40 Lt'lik ttiplerde 150 bar dolum basrncrnda 5,84 m3. l0 Lt,lik
tiiplerde 150 bar basrncrnda I ,46 m3 olacaktrr.

8. ORTAKHUKUMLER

8.1 Tiip contalan ytiklenici tarafrndan temin edilecektir. Aynca bir iicret talep
edilmeyecektir.

8.2 Tiiplerin basrng testi firmaya ait olup ayrrca ticret talep edilmeyecektir.
8.3 Ttiplerin normalde mesai saatleri iginde. acil durumlarda hastane idaresinin talebi

halinde mesai saatleri dl$lnda temin edilmesi ve hastaneye getirilmesi $arttlr.
8.4 Hastane, yiiklenici firmanrn doldurmuq oldugu tiiplerdeki gazlan gerek evsaf. gerek

hacim ve gerekse afrrhk o]arak resmi bir tegekkiile tahlil ettirebilir. Tahlil bedeli
yiiklenicil,e aittir.

8.5 Yiiklenici firma bayram ve resmi tatillerde hizmet verecektir. Bu nedenle Tiip ve Gaz

stoku yapacaklr.
8.6 Ek Listede belirtilen miktarlar kullanrlmasr ringdriilen miktarlardrr. ihtivaE durumuna

g<ire miktarlar siparig olarak gegilecek ve kullamm miktarr kadar cideme yaprlacaktrr.

8.7 Toplamda 5 tutanak tutuldugu takdirde sozlegme feshedilir.
8.8 Boyasrz olan tiipler. boyah ve temiz bir gekilde teslim edilecektir. Uzerinde

"solunabilir" ibaresi olacaktrr.

8.9 Medikal gaz olarak verilen tiip renkleri standafilara uygun ve ayrr renklerde olacaktrr.

8.10 Hastaneye ait ttipler srizleqme siiresince zimmetle teslim edilecek. sozlegme sonrasr

eksiksiz ve kusursuz olarak teslim ahnacaktrr.

8.11 Bog ttipler iyice boEaltrhp temizlendikten sonra doldurulacaktrr.

8.12 Hastaneye ait ttm ttiplerin TS EN 1968 standardrnda belirtilen periyotlara ve

prosediirlere ul.ularak mua.vene ve test igleminden gegirilmelidir. Hastane tiiplerinden

bu standartlara uymayan tiipler idareye bildirilerek hastane envanterinden

dtiqiirtilecektir. Yiiklenici firma bu tiiplerin yerine standarllara uygun emanet tiipler
vermekle yiikiimltdiir. Bu iglemler igin ayrrca iicret ridenmeyecektir.

ihaleyi atan lirma EK-l listede belirtilen miktarda hastane ve kendi firma ttipleri8. 13

gahgacaktrr. Hastanenin olmayan tiipler igin kira bedeli cidenmeyecektir.
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