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SAĞLIK BAKANLIĞI 

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 

Ağrı ili Kamu Hastaneleri B irliğ i Genel Sekre terliğ i 

Patnos ilçe D evle t Hastanesi

H A S TN E M İZ V E  BAĞLI B U LU N A N  AD SM  BİNASIN IN M EDİKAL GAZ SİSTEM İ BAKIM  O N A R IM  
KONU • • 2 ö . U 3 . 2 U lö

H İZM ET ALIM  IŞI

SAYIN

Hastanem izin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı m alzem eler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 

22/D m addesi gereğince doğrudan tem in usulü ile satın alınacaktır.

Tek lif verecek firm aların  aşağıda yazılı hususlar d oğru ltusunda  teklifle rin i idarem izin  satın alma bölüm üne 

getirm eleri rica o lunur.

JĞ AN

İdari v $ M ali İşfer M üdürü

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO MALZEMENİN ADI MİKTARI BİRİM
BİRİM FİYATI 

(KDV HARİÇ)

TOPLAM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

1 MEDİKAL GAZ SİSTEMİ BAKIM ONARIMI 1 YIL

TO P LA M
NOTLAR

1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. 

TEKLİFLERİN EN GEÇ 02.04.2018 PAZARTESİ G Ü N Ü  SAAT 13:00'A KADAR SATIN ALM A MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE

2 VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.

4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.

EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMEYEN TEKLİF MEKTUPLARI

5 DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
6

" >  TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ 

TELEFON: 0472 616 1556 - 1184 

FAX: 0472 616 1168 

E-MAİL: pa tnosd h@ hotm a il.com

mailto:patnosdh@hotmail.com


PATNOS D EVLET HASTANESİ VE ADSM MERKEZİ 
Medikal Gaz Sistemi Bakım Onarım Hizmet Alımı Şartnamesi

M adde 1. K o n u  ve  K a p s a m ı

T.C. KAMU H A S T A N E LE R  BİR LİĞ İ G E N E L S E K R ETER LİĞ İ AĞ R I İLİ KAM U H ASTAN ELER İ 
BİRLİĞİ PATN O S D E V LE T H A STAN ESİ ( BİTLİS YO LU  Ü ZE R İN D E  P A TN O S /A Ğ R I) H izm et 
b inasında yer alan, M edika l O ksijen Santrali, M edikal A zo tp ro toks it Santra li, M edikal Hava Santrali, 
M edikal Vakum  Santra li, A G S S  Santrali 1 y ıllık  periyodik bakım  ve a rıza  du rum unda onarım  hizm eti 
yapılm ası işidir.

M adde 2. T e k n ik  Ö z e llik le r

1- Medikal oksijen santra li tam  otom atik dijital A s M arka
2- M edikal azo tpro toks it santra li tam  otom atik  dijital As M arka
3- M edikal hava santra li ER11 M odel Kom presör, Pak2 M odel K im yasa l K urutucu, Filtre Grubu
4- Medikal vakum  santra li LC 205 m odel pom palar ve D ijital K um anda Panosu
5- Agss santrali ve kum anda panosu
6- Patnos Adsm  vakum  santra li
7- Patnos Adsm  hava santra li

M adde 3. Y ü k le n ic in in  S o ru m lu lu ğ u  ve  B a k ım  P e riy o d u

Yüklenici bu m addede belirtilen tüm  işleri yapm ak, d iğer tüm aksaklık la rı g iderm ek. C ihazların  
kontrollerin in yap ılm as ı ve bak ım  ve onarım  İçin gerekli parça ların  idareye b ild ire rek onay dahilinde 
tedarik etm ekle yüküm lüdür.

1. Yukarıda yazılı c ihaz la rın  ve hastane tes isa t ha ttın ın  sözleşm e ta rih inden  itibaren altı(6) ayda 
bir olm ak şartıy la  y ılda  iki kez bakım  hizm eti verilm esi.

2. Em niyet kon tro lle rin in  ve ayar iş lerin in yap ıla rak, tesisin iş lem esi ve em niyeti bakım ından 
önem li olan akşam la rın  tem iz lenm esi sağlanır.

3. Sözleşm e süresi içeris inde yedek parça gerektiren arıza ve bakım  durum unda idare söz 
konusu yedek parçayı yüklen ic i firm adan tem in edebileceği gibi d iğe r firm a la rdan  da tem in 
edebilir. İlgili yedek parçan ın  yüklenic i firm adan tem in edilm esi du rum unda idarenin  onayı 
a lınd ıktan  sonra değ iştirilm e lid ir. İlgili yedek parça d iğer firm a la rdan  tem in  ed ilm esi durum unda 
yedek parça ların  s is tem e m onta jı yüklenic i firm a ta ra fından  yap ılaca k tır. Y üklen ic i bu işlem  için 
ek bir ücret ta lep etm eyecektir.

4. Yap ılacak bakım  onarım  işlem leri kurum un belirled iği personel nezare tinde  yap ılır. A rıza  işleri 
nitelikli personel ta ra fında n  yap ılm a lıd ır. Bakım  yetkisi yüklen ic iye  aittir. İdare yüklenicin in her 
türlü ça lışm a la rında  isterse gözlem ci bulundurabilir. G özlem cin in  tavs iyes i d ikkate alın ır.

5. C ihazlarda m eydana ge len  arıza lar, yaz ılı, sözlü veya te le fon la  haber verilm esine  m üteakip 48 
saat içerisinde yüklen ic in in  yetkili e lem an la rınca  arızaya m üdaha le  edilir. Kurum a ge lin ir yada 
telefon ile yön lend irm e yap ıla rak  s istem lerin  kesin tis iz ça lışm ası sağ lan ır.

6. C ihazlarda revizyon gerektiğ i durum larda yüklenici ta ra fından  idareye ve rilecek revizyon listesi 
idare ta ra fından  kabul ed ilinceye kadar cihazın  ça lışm ası sak ınca lı görü ldüğü  takd irde  güvenlik 
için c ihazların  parça la rı yüklen ic iden a lın ır ve durum  idare yetk ilis ine  bild irilir. En kısa sürede 
arıza g iderile rek cihaz ça lış ır  hale getirilir.

7. Yüklenici firm a ve kurum  sözleşm e kapsam ında  yapacağ ı ça lışm a la rı 6331 sayılı iş sağ lığ ı ve iş 
güvenliğ i kanununa ve bu kanuna bağlı o larak ç ıka rılm ış  ve ç ıka rıla ca k  o lan tüm
tüzük,yöne tne lik  ve gene lge le re  uygun o larak yapm a konusunda tam am en sorum ludur.

8. A rıza parça değ iş tirm ek sure ty le  g iderilecekse idareye yazılı o la rak rapor ed ild ik ten  ve onay 
a lınd ıktan  sonar pa rçan ın  il içinde tem in inde 24 saat.il d ış ında  tem in inde  96 saat içinde cihaz 
güvenli ça lış ır hale getirilir.

9. Yedek parçanın yurt d ış ında n  ge lm esi halinde yasal presödürle rin  gerek le rine  gore ve azam i 1 
(bir) ay içinde tem in  ed ilir ve c ihazlar güvenli ça lış ır  hale getirilir

10. C ihazların m untazam  bir şekilde  rutin periyodik bakım ları yap ılır,yük le n ic i em niyet için gĞfcşKJi,
aördüöü  hpr türlü ava rı v a n a r ti'ım sistpm lprin tn7 v p  n islik lprripn tpm İ7İpnm psini sa n la r vafilamSL



işlemin, uygun yağ la r ku llanm ak suretiy le  yapar.

11.Yüklenici ta ra fından  hazırlanan  arıza bakım  form ları ve periyod ik  bak ım  fo rm ları taraflarca imza 
altına alın ır.

12.Yüklenici firm a idarenin  sorum lu  gördüğü en az 2 e lem anına sözleşm eyi m üteakiben bakım 
sözleşm esi kapsam ındak i c ihazlarla  ilgili gereken eğitim i idarenin resm i ikam et adresi içinde 
belirleyeceği bir se rv is te  ve ayrıca  s is tem ler üzerinde uygulam alı bir şekilde ücretsiz o larak verir.

13. F irm a;sistem i a y rın tılı bir şekilde ince leyerek,varsa  bunlarda yap ılm as ı zorun lu  değişiklikleri 
tekliflerinde dikkate a lır ve buna gore tek lif verirle r.F irm a,c ihazla ra  ait uygun durum  ve değerlendirm e 
yaparak cihazların  aktif ça lışm as ın ı sağlam akla hüküm lüdür.tTeklif ve rm ek le  bu durum u Kabul etmiş 
olur.

14. F irm a;herhangi bir m aha lde  ça lış ırken ,d igger biğr birime zarar ve z iyan verem em ek için gerekli 
her türlü önlem i a lm ak zo rundad ır.

15. Yüklenici firm a ;söz leşm eyi im za lanm asına  m üteakip  ayrın tılı ve aç ık lam a lı periyodik bakım  
onarım  iş proğram ın ı, pe riyod ik  bak ım -onarım  ve arıza control föy lerin i ve gerekli olan tüm defterlerin i 
idareye verir A yrıca ,iş  bu tekn ik  şartnam eye ve d iğer yasal ta lim atla ra  uygun o larak bir bakım  
ta lim atnam esi haz ırla r ve herhang i bir arıza durum unda acil ilk m üdahale  ta lim atı da hazırlayıp  
idarenin sorum lu görevlis ine  verir.

16. Yüklenici İdare ta ra fında n  a rıza la rın ,so run la rın  ve iisteklerin b ild irileb ilm esi am acıyla  bir çağrı 
merkezi num arası bu lund uru r.Ç ağrı m erkezin in adres.te le fon ,fax,e -posta .m ob il te le fon bilgileri 
idareye bildirir.

17. Yüklenici bakım  ve a rıza la ra  m üdahale s ıras ında  aş ınm ış .y ıp ran m ış  veya a rıza lanm ış olan 
parçaları idareye b ild irm ek zorundad ır.değ işm esi gereken parçan ın  idarenin  onayı a lınd ıktan sonar 
yerinden sökü lm esi,yerine  ta k ılm a s ı,ça lış ır halde teslim i firm a ta ra fında n  ücre ts iz  yap ılır ve 
parçaların idareye fa tu ra  ed ilm esi ça lış tır ıld ık ta n  sonar yapılır.

18. Periyodik bakım  ve ona rım ,pa rça  değ iş im i,a rızan ın  g ide rilm es i,vs .s ıra s ında  veya 
sonrasında.s is tem de veya s istem i m eydana getiren ana ya da ya rd ım cı parça la rdak i ve akşam lardaki 
her türlü iş ve iş lem le r(söküm ,tak ım ,d iş  açm a.m alzem enin m ahallinden başka bir yere 
götürülm esi,geri ge tirilm es i,ve /veya  göstereceğ i yere nakliyesi,v.s) yüklen ic i firm atara fından  idareye 
bildirilerek yap ılacaktır.

19. Montaj esnasında  parça la rın  a rıza lanm asından  yüklenici sorum ludur.

M adde 4. G e re k li B e lg e le r

1. Firma faa liyet be lgesi o lm a lıd ır ve firm an ın  ana faaliyeti gaz tes isa tı faa liye tle ri ( hastanedeki 
oksijen gazı tem in i için kuru lum  işleri dahil) şeklinde o lm alıd ır.

2. Firma Unvanında aç ıkça  m edika l gaz sistem leri geçm elidir.
3. Bakım  onarım  yapacak  kişi ilgili kurum lardan m edikal gazlar eğ itim  sertifikas ına  sahip o lm alıd ır.
4 . Bakım  onarım  yapacak kişin in ilgili kurum dan sert, lehim  kaynakçı sertifikası bulunm alıd ır.
5. Tüm ku llan ılacak yedek parça la rın  orijinalliğ in i taahhüt etm eli gerekli görü ldüğünde 

belgelendirilm elid ir.
6. Bakım  yapacak kişin in M edika l gaz sistem leri üzerine en az 3 yıl tecrübes i o lm alıd ır.
7. Bakım  uygu layacak personel e lektrik, m ekanik ve Pnöm atik b ilg is ine sahip olm alı gerekli

şartlarda bunu be lge lend irm elid ir. s?  ^


