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.Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olaı aşağıda cins.i ve nriktarı yazılı I Kalem N.IERKEZİ .MEDİKALGAZ SISTf,MI KOMPLE, KLIMA-IKLIMLf,NDIRME BAK|M VE ONARII\{ H|ZMET| ALIM| işi
.1734 Sal"ılı Kamu İhale Kanunun 22lD maddesi kapsamında alınacak olup: söz konusu işin KDV hariç birim
ve toplam filatının |5/l2120l7 tarih ve saat l2:00'e kadar hasıanemiz satın alına birimine elden teslim
edilmesi yada dıJad |!ıllıı'qLEnail.cıını adresine göndeımenizi rica ederim.

B iIgilerinize arz ederim.
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NOTLAR:
_'Ieklifterin en geç son tek|if verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifler( rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzen lenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı siIinti ve düzeltme yapılan teklif'ler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler l50 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ _ Alımlar http://rvww.aeriihale.gov.trle-posta adresliAğrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

S/N Malın/İşin Adı Miktar Birinı Birim Fiyat /'foplam Tutar
1 MERKl]Zl NtIDlKAL GAZ SISTEN,ll

KO},l|,LE. K L iNıA- iK Liı,ı L Er D iR M t
ltAKIM VE ONARlM HiZMETi ALlMı

12

Bilsi icin: Adres: cöl Mah.9 nolu küme evler no:3/Divadin / AĞRI : Tel : 0 472 51l24 76
Faks: 0 472 5ll 27 36 e-mail : agridhs l6l§ag!i!€a!.]!r



T.c.
sAĞLlK BAKANt|Ğl

AĞRl iL sAĞuK MüDüRtüĞü
DiYADiN DEVIET HASTANEsi

MERKEzi MEDiKAt GAz sisrrıvıi xoıvlptt, KLiMA_iKıiMLENoiRıvır
BAKıM VE oNARıM rrxıvix şanrıuaıvırsi

Madde -1 : TAN|MLAR VE KISALTMALAR
İş bu medikal gaz sistemleri, klima iklim|endirme Bakım Onarım Teknik Şartnamesinde (bundan böyle
"ŞARTNAME" olarak tanımlanacaktır.)yer alan aşağıdaki terimler karşılarında belirt|len anlamları
ifade edecektir.
idare : Diyadin Devlet Hastanesi

Firma : Bakım Onarım işlerini yapacak Yüklencici
Cihaz : Bakım Onarımı yapılacak EK_1 deki Tıbbi Cihazların
İşin Süresi : 1yıl (bir yıl 6 periyot bakım )

Bakım : Cihazların performansını korumak ve tam kapasite ile çalışmalarını sağlamak

için, üreticinin öngördüğü aralıklarla gereğinde kalibrasyon, parça değişimive onarımını da kapsayan

her tü rlü işlemdir.

onarım : Cihazların tümünün yada bir parçasının fonksiyonunu yitirmesi durumunda
(Hasta alımına engel olmayacak şekilde) sorunu giderip tam kapasite ile çalışmayı sağlamak için

servis klavuzunda belirtilen kalibrasyonlar da dahil yapılan her türlü işlemdir,

Yedek Parça :Cihazlarda arızanın giderilmesi için değişmesi zorunlu olan her türlü parça.

Çalışılmayan Süre : İdarece telefon, faks veya maiIle arızayı bildiriminden itibaren,

Arızaya müdahale edilmemesi durumunda 2 (iki)saat sonra,

2 (ıki) saat içinde parçaslz müdahale edjlip 24 (yirmidört) 5aat içinde onarımln

tamamlanamaması durumunda 24,(yirmi dört) saatin sonunda,

2 (ikj) saat içinde parçalı müdahale edilip 48 (kırksekiz) saat içinde onarlmln

tamamlanamaması durumunda 48 (kırksekiz) saatin sonunda,

48 (kırksekiz) saatin içinde onarlmln tamamlanmasl durumunda gözlem süresi içinde arızanın

tekrarladlğl saatten itibaren başlayan ve onarlmln tamamlandığı zamana kadar geçen süredir.

5 (beş) takvim günü içinde 8iderilmesi gereken yurt dışı yedek malzeme gereken 8üyük

onarlmlarln tamamlanamaması durumunda 5 (beş) takvim günü sonunda,

Özel izne tabi veya kısıtlı ithal ürünlerin temini nedeniyle onarlm gerektiren arızaların 20

takvim günü içinde arlzanln giderilememesi durumunda 20 takvlm günü sonunda,

Yukarlda belirtjlen Bakım onarım süreleri hesapıanürken Farma normal ve Stand by 5üreleri

dikkate alınarak arızalı cihaz süreleri "Çalışılmayan süre" olarak hesaplanır.

Madde-2:KAPSAM
Bu 5artname, Ek- 1de yer alan Tıbbi cihazların ve bu cihazlara ait aksesuarların iha]e

dokümanında belirtilen süreyle aylık periyodik Bakım, onarım ve arızalarının 8iderilmesine yönelik

uygulanacak kriterlerin belirlendiği bir teknak şartnamedir.
Periyodik Baklm Ve onarım hizmetleri mesaisaatleri dahilinde haftanln 5 (beş) günü 08:30-

17:00 a raslnda hizmet Verilecektir,

Madde -3 : TlBBi ciHAztARlN BAK|M oNARlM, TEST VE KABULÜ

Firma bakım esnasında yapacağı işleri İdareye yazılı olarak bildirir, bakımı yapılacak cihazların

Servis prosedürleri veya cihaz bakım dokümanları Tıbbi Cihaziar Birimine tesIim edecektir,



cihazlar 1 Vllda 6 oeİ ot 2 avda 1 bakım ) to o lam 6 kez bakım va ılacaktır.
Bakım Onarım işlemleri mahalinde bir fiil bulunması zorunlu bölümün görevIisi ve Klinik

Mühendislik görevlisi ile Firma elemanının imzalayacağı formlar düzenlenecektir.
Baklm onarım esnaslnda cihazda üretici tarafından belirlenen kriter]erin dlşlnda

performansın düştüğü Veya fonksiyon kayıp edildiği tespiti halinde onanm işleri yapılmamış sayılır
Firma tarafından her bakım sonrası cjhazlar çalışma performansı test edecek ve çalışır vazayette
te5lim edecektir.

Bakım firma tarafından mesai saatleri içinde be|irtilen araIıklarla idare (Cihazdan sorumlu
Ünite ve Tıbbi Cihazlar Birimi) ve Firma tarafündan belirlenecek takvim çerçevesinde bakımlar
ya pılır

8akım onarım]ar kullanıcının ve Klinik Mühendislik yetkilisinin gözetiminde yapıIır. Yapılan
işlemlere ilişkan "servis raporu" düzenlenir, ayrıca cihaz yanında bulunan "Tıbbi Cihaz Arıza Kayıt
Defteri" ne kaydedilir ve firma yetkilisi tarafından imzalanır,

Firma arızayı telefon, faks veya maille haber aldığı andan itibaren Madde 2 de belirtilen
süreler dahilinde 2(iki )saat içinde arızaya müdahale etmekle yükümlüdür. Aksi halde çalışılmayan
süre başlatlllr, Arıza bildirimlerinde idare kayıtları esas allnlr, Firma arlzaya jlk müdahaıeyi yapmaz

ise Madde-6.a hükmü uygulanır.

Firma yedek malzeme gerektirmeyen arızayı Madde 2 de belirtilen süreler dahilinde 24 saat

içinde gidermek (İdarece belirlenen büyük onarımlar hariç) zorundadır. Aksi halde çalışılmayan
süre başlatülır. Firma arlzayl belirtilen sürede gideremezse Madde-6.b hükmü uygulanır.

Firma yedek malzeme gerektiren arlzayl Madde 2 de belirtilen süreler dahilinde 48 saat

içinde gidermek (İdarece belirlenen büyük onarımlar hariç) zorundadır. Aksi halde çalışılmayan
süre başlatılır. Firma arızayı beiirtilen sürede 8ideremezse Madde-6.b hükmü uygulanır.

Madde-4 : GARANTi SARTLAR|
Arıza durumunda yedek parçalar ve jşçilik için 6 ay (altı ay} garanti verilecektir. Bu 5üre

içinde aynl parçada sorun çükması durumunda yüklenici Ve/Veya tedarilçi firma ücretsiz olarak
parçayı temin ve montajla yükümlüdür.

Bakım perıyortlarlnda uzmanllğl belgelenmiş kışiler taraflndan cihazların bakımı yapılacak ve

takibi SağIanacaktır. Firma Bakım onarlm sözleşme5inin bitim tarihinde cihazların çalışır bir

Vaziyette bırakacak Ve bunla ilgili parça gereksinjmi olan durumlarda sözleşme bitim tarihinden

en a2 15 iş günü öncesinde bildirip bunla ilgili gereken çalışmayı idarenin onaylnı aldlktan Sonra

ya pacaktlr,

Madde -5 : Ri5K[ER
. Firma bakım esnasında can ve maı güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.
. Firma tarafından, 8akım onarım ve arıza amaçll idareden teslim aIınan cıhaz; noksan veya

hatalı sevk edilmiş, kusurlu ambalajlama dolayısıyla hasara uğrayan cihaz veya yedek parçalar ya

da montaj 5ıra5ında Firmanın kusurundan dolayı hasara uğrayan cihaz veya yedek parçalar, bütün

masraflar Firmaya ait olmak üzere ücretsiz olarak değİştirilecekİir.
. Firma onarımıyapılmak üzere İdareden teslim aldığı cihaz veya malzemeyi teslim aldıktan

sonra Cihazda veya malzemede oIuşacak her türlü hasar Ve kaylptan sorumlu olacaktlr.

Madde - 6 : cEzAi HüKÜMLER
, Firma taraflndan 3,g maddesinde beıirtilen süre içinde arlzaya müdahale edilecektir.

Belirtilen sürenin aşılması durumunda bakım sözleşme bedelinde söz konusu cihaza tekabül eden

yıllık bakım bedelinin % 0,5 (binde beş ) oranında cezai işlem uygulanır ve ilk tahakkuk döneminde

Firmada n kesilir,



Firma taraflndan 3.h-i-j ve Imaddesinde belirtilen süre içande arlza giderilecektir. Belirtilen
5ürenin aşılması ve halen cihaza hasta alınamaması durumunda aşılan her 24 {yirmi dört) saat için

bakım sözleşme bedelinde söz konusu cihaza tekabül eden yıl|ık bakım bedelinin %0,5 (binde beş)

oranında cezai işlem uygulanır ve ilk tahakkuk döneminde Firmadan kesilir.

Flrmadan kaynaklanan sebeplerden (hasta aIımını engelleyen arüzalar hariç) dolayı Cihazların
periyodik bakımlarının yapılmaması durumunda ise Firmaya sözleşme bedelinde söz konusu

cihaza tekabül eden yıllık bakım bedelinin %5 (yüzde beş) oranında cezai işlem uygulanır.

5özleşmede belirtilen 3.8,3.h,3.i,3.j ve 3.1 maddeleri dışında kalan hususlardan birinin
gerçekleşmesi halinde Firmaya, gerçekleşmeyen her ay %L (yüzde bir) oranlnda cezai işlem

uygulanır ve ilk tahakkukta uygulanır.

Madde - 7 : GÜVENL|K VE EMN|YET

çalışma mahalinde her türlü güvenlik tedbiri alındıktan sonra çalışma yapılacaktır

ilgili kolayllğl Ve tedbirlerin alımında hastane yardımcı olacaktır.

Madde - 8 : FiRMA PERsoNEtiNiN özrı.ı-irı-tni
Tıbbi Cihazların bakımlarını, arızaya müdahalelerinive onarımlarını ilgili ekli listede belirtilen

cihazlar kapsamında verilen eğitlmleri almış teknik açldan uzman elemanlar tarafından yapllacak

ve bu elemanların almış oldukları eğitimler ihale aşamasında belgelendirilecektir.

Madde-9:GENEtSARTLAR
Firma sözleşmenin yapıldığl tarihten sona erdiği tarjhe kadar Ağrı ili stnlrları içinde ikamet

eden, faalıyet 8österen bir teknik elemanlnln bulunduğunu belgelemelidir.

Firmanın TSE Hizmet Yeterlilik belgesi, CE, lSO, OHSAS belgeleri bulunacak ve bunu

be ige leyece ktir.

iıgill kalem cihazlarda yetki belgesi yada Benzeri cihazlarda yetki begesi olmalıdır ve bunu

fiyatlarıyla birlikte vermelidir.

Bel8eıerı olmayan ve bunu ibraz edemeyen firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktlr

Ağrı il sağlık Müdüflüğü taraflndan merkezi alım taraf]ndan yapılacak olan ihale

sonuçlandığından devam eden ihale tek taraflı fesh edilecektir.

Ek:1 bakımı yapılacak olan cihazlar

Medikal oksljen sistemi odası- 5+5 02 rampa odası

Hastane 8eneli Medikal yatakbaşl üniteleri (o2-hava-vakum-azot)- Acil servas-Tüm hasta

odalarl, poliklinikler Ve ameliyathane

Medikal kuru hava kompresör sistemi odası -2 adet 150lik komprasör

Medikalvakum sjstemiodası - 2 adet 150lik Vakum pompasl

Medikal azot protok5it sistemi odasl- 5+5

klima iklimlendirme sistem i

ahmet
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