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Saghk Tesisimizin ihtiyaci olan a$agida clnsl ve miktan yazili 1 YILLIK IIEMODIYALIZ CIHAZLARI BAKIM
ONARIM HJZMET ALIMI I$i ( 4 ADET FRESEMl'S MARKA) 4734 sayili ihale kanununun 22/D maddesi kapsammda
aliiiiicak olup; so/ konusu i$in KDY hariv birini ve toplam fi\atinin 11.01,2019 tarih saat: 09:00 e kadar 0472 411 20 83 numarali
helgegp^ere veya tutak.satinalma'V/ holmail.coni adresine gOodermenlz husiisunu;
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Firma Yetkilisi

NOT I,A R
l-Teklitlerin en gev son teklif verme tarih ve saatine kadai- Satinalniii Bin mine veya gorevlilere vcrilmcsi gerekmcktedir.
2- Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV hariv TL olarak dii/enleneccktir.
3-Faks ve Mail ile g5nderilen tekliflerin asillan da idarcmiz Satmalma birimine ula^tirilacakttr.
4- Feklif edilen fiyatlarin geferliligi teklif tarihinden itibaren en az 90 giin olacaktir. Odemeler 90 giin iverisinde yapilacaktir.
5-lsin Taniami it;in teklif verilecektir.
6-Alimi yapilacak malzemeler 10 giin iverisinde teslim edilecektir.
7- Alimlai- htt[is://ww\v.aiiriihale.gQv.tr/ adresli Agn \i (hale \i Sisteminden de ilan edilmektedii'.

A tires: Agri-Van Yolu U/,eri live Jandanna Kai-akolu Yam
Tel:047241l 2005 Faks:04724II 2083

Ay nn til i bilgl i?in: Tibbi Sekreter: A.BALTA



HEMODiYALlZ CNlTESiNDE B U L U N A N H E MO DlYAL iZ C1HAZLAR1 BAKIM ONARIM TEKNIK
§ARTNAMESi

1. Bu sartname hemodiyaliz boliimii hemodiyaliz cihazlan ayhk bakim ve onanmmi islerini kapsar.
Bakim - onanm: cihazlarda meydana gelebilecek anzalari 6'nlemek ve cihazlann peribrmansmi

arttirmak, anza olasihgmi azaltmak cihazlann omriinii uzatmak, etkin 9ahsmasmi saglamak amaciyla
firma tarafmdan cihazlann yapisma uygun olarak Snceden belirlenmis arahklarla periyodik olarak
temizleyici, koruyucu ve duzeltici nitelikte ve gerektiginde parca degistirmeyi (monte etmeyi) de
kapsayan her tiirlii girisim ve komroldiir.

Yedek parca: cihazlann anzamn giderilmesi, performansm artinlmasi, tarn kapasite cahsilmasi
icin degistirilmesi zorunlu olan her tiirlii par^ayi ifade eder

2. Bakim - Onanm firma tarafmdan idarenin herhangi bir yazili veya sozlii istegi olmaksizm Ayda 1
kere den az olmamak uzere yapilacaktir. Firma yaptigi her bakim icin rapor tutacak ve bu raporun 1
niishasmi hastanenin belirleyecegi ilgili kisiye teslim edecektir.
3. Firmanm TSE 12426-12843 hi/met yeterlilik belgesi ve ISO 13485-2016- 9001 2008 - 14001
2004 OHSAS 18001 2007 sahip olmahdir.
4. Yiiklenici firmanm Tibhi cihaz yetki kalite belgesi olmahdir.
5. Teknisyenlerin bakim yaparken kullandiklan eihazlann kalibrasyonlari olmali.
6. Firma; idarenin, istegine bagh olarak periyodik bakimlarm dismda ek olarak, cihazlann tumii veya
bir bo'lumu icin bakim islemlerinin liimunu veya bir bolilmunu ek bir ticret istemeksizin yerine
getirilecektir.
7. Periyodik bakimlarm saati firmanm onerisi ile idare tarat'mdan kararlastmhr. Periyodik bakimlar
idarenin onayi ile normal cahsma saatleri (08:00-17:30)icinde idarenin bilgisi ve gozetiminde
yapilacaktir. Scans sonrasi yapilmasi gereken i^lemlerde veya idare istegi takdirde bakimlar cahsma
saatleri dismda da ek bir iicret istemeksizin yapilacaktir.
8. Onanm islemlerinin firma tarafmdan baslatilmasi icin gereken siire. anza bildiriminin, idare
tarafmdan sozlii veya yazili olarak firmanm teknik servisine /burosuna /sorumlusuna bildirildigi saatte
baslar.
9. Idare firmadan sozlesme siiresi icinde herhangi bir zaman, yeterli gormedigi elemanlarm
degistirilmesi ve/veya sayilarm arttinlmasim isteyebilir. Bu durumda idareden hi^bir sekilde ek ucret
istemeyecektir.
10. Hastane anza bildirmesi durumunda firma 12 saat icerisinde anzaya miidahale edecektir. Yedek
parca gerektigi durumlarda bu sure 24 saat olacaktir.
11. Firma bakim ve onarim hizmetlerini verebilmek i^in teknik eleman destegini, yedek par^a teminini
ve diger hususlari idarenin isletme zararlanna yol acmayacak veya bu zararlan asgariyc indirecek
sekilde saglayacagmi taahhut eder. Firma cahsamn isletme zararlanna yol a?masi halinde bu zarar
yiikleniciden tazmin edilir.
12. Bakim - Onarim esnasmda degismesi gerekli goriilen yedek par9alar firma tarafmdan idarenin
onayma sunulduktan ve idarenin onayi almdiktan sonra dcgistirilir. Firma tarafmdan temini
gercekle^tirilen yedek par^alar icin (par^a ucreti haric) iscilik nakliye ve montaj firma tarafmdan
ucretsi/ gerceklestirilir,
13. Firma tarafmda temin edilen ve montaji yapilan yedek par^alar firma tarafmdan en az 1 yilhk garantl
altinda olacaktir.
14. idare bakim ve onanm sirasmda firma teknik elemanlarimn sozlesme kapsammdaki uniteye girme
yetkisi verecck ve 9ahsma sahasi saglayacaktir.
15. Teklif verecek firma referans gostermelidir.
16. Teklif verecek firma alt yiiklenici firma calistiramaz.
17. Teklif verecek Firma hemodiyaliz cihazlan ile ilgili is bitirme belgesine sahip olmahdir.
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