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Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU HASTANEMİZE BAĞLI ADSM BİNASININ PANAROMİK XRAY RÖNTGEN CİHAZININ BAKIM ONARIMI ALIM 
İŞİ

SAYIN

07.02.2019

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 
22/A maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne 
getirmeleri rica olunur.

Uzm.Dr.Burak ÇAPACI 
Başhekim V.

TEKLİF MEKTUBU

SİRA NO M ALZEM ENİN ADI MİKTARI BİRİM BİRİM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

TOPLAM  FİYATI (KDV 
HARİÇ)

1 PANAROMİK KRAY RÖNTGEN CİHAZI BAKIM ONARIMI 1 YIL

TOPLAM

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

2 TEKLİFLERİN EN GEÇ 11.02.2019 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11:00'A KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE 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 
DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

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

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

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ 
TELEFON: 0472 616 1556 -1184 

FAK: 0472 616 1168 
E-MAİL: patnosdh@hotmail.com

mailto:patnosdh@hotmail.com


AĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİM LİĞİ

PLANMECA PROONE PANAROMİK DENTAL X-RAY RÖNTGEN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

• Periyodik ve koruyucu bakımlar, her 4 ayda bir düzenli olarak toplamda 3 kere 
periyodik ve koruyucu bakım beraberinde 3 defa da Mekanik Kalibrasyon yapılacak 
ve firma bu dönem içinde hangi gün kuruma geleceğini gelmeden 2 iş günü 
öncesinde kuruma faks ile bildirecektir. Firma tespit edilen bu tarihi kurumun yetkili 
gözetim elemanının yazılı onayı olmaksızın değiştiremez.

• Yüklenici, cihaz için standart bir Periyodik bakım programı hazırlayacak ve periyodik 
bakımlar esnasında nelerin kontrol edileceğini başlıklar halinde önceden belirleyerek 
idareye yazılı olarak bildirecektir. Bu liste kurum gözetim elemanı ve firma yetkilisi 
tarafından imzalanmış olmalıdır.

• Cihazın bakımı ile ilgili 4 nüshalı firmaya ait servis formu düzenlenip bu formların bir 
nüshası cihazın bulunduğu ilgili birimde, bir nüshası kurumun tayin edeceği yetkili 
gözetim elemanında kalacak, bir nüshası ise fatura ile birlikte satın alma birimine 
gönderilecek, bir nüshası yüklenicide kalacak.

• Nüshalarda Firma kaşesi, cihazın bulunduğu ilgili birim yetkilisinin, kurumun tayin 
edeceği gözetim elemanının ve firma servis elemanının imzaları olmalıdır. Bu rapor 
formlarında sözleşme gereği yapılması gereken işlerin yapıldığı ve personel 
tarafından yapılan müdahalelerin işe başlama ve bitirme saatleri açık olarak 
gösterilecektir.

• Servis hizmeti sonunda cihazda fonksiyon kaybı olmayacak veya onarım öncesinde 
var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir 
yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü 
gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

• Firma cihazların bakım ve onanmında kesinlikle orjinal yedek parça kullanmak 
zorundadır. Orijinal yedek parçanın temininin mümkün olmadığı durumlarda,firma 
kurumun yazılı onayını almak zorundadır.

• Bakım ve onarımda arızalı olduğu tespit edilen ve yenisi ile değiştirilmesi gereken 
arızalı parçalar için firma kuruma fax/ e mail yolu ile arızalanan parçanın fiyatını 
bildirecek kurumun onay vermesi halinde arızalanan parçayı değiştirecektir. Kurum, 
arzu ettiği takdirde söz konusu parçayı kendisi temin ederek firmaya verebilir.

• Kullanılacak olan, her türlü yedek parça en az 1 yıl süre ile garantili olacaktır. Yedek 
parçanın garanti süresi içerisinde, bu bakım sözleşmesi sona ermiş olsa bile, 
arızalanan parça fîrma tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.

Değişecek yedek parçalar, cihazın orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak ya da
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yapısını değiştirmeyecektir.

• Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.

• Yüklenici cihazların elektrik güvenlik testlerini de her bakımda yapmalıdır.

• Fonksiyon kayıplarının tespit edilmesi halinde onarım işlemleri bitmemiş sayılacaktır.

• Servis hizmeti sonunda, çalışma performansı test edilecek ve çalışır vaziyette teslim 
edilecektir.

• Herhangi bir zamanda Cihazın teşhis ve tedavi amaçlı fonksiyonlarının nitelik ve 
nicelik olarak, üreticinin belirlediği normların altına düşmesi durumları "arıza" olarak 
kabul edilecektir. Yüklenici bu arızalara müdahale etmekle yükümlüdür.

• Önceden planlanan koruyucu bakım haricinde, cihazlarda arıza meydana gelmesi 
halinde, kurum yetkilisi, firmayı, fax veya e-posta ile bilgilendirecektir. Bilgilendirme 
tarih ve saati olarak kurumun kayıtları esas alınır. Arıza bildiriminin ardından, 
yüklenici en geç 48 (kırksekiz) saat içinde cihaza müdahale edecektir.

• Yedek parça ihtiyacı bulunmaması halinde arızalı cihaz müdahaleden itibaren en geç 
24 saat içinde tamir edilmiş olmalıdır

• Arızada yedek parçaya ihtiyaç olması durumunda kurum tarafından firmaya söz 
konusu yedek parçanın temini için makul bir süre verilir ama yedek parçanın yurt 
dışından getirilmesi durumları dışında bu süre her halükarda, kurumun arıza bildirim 
tarihinden itibaren 15 iş gününü aşamaz.

• Firma uzaktan erişim ile düzeltilebilecek problemler için gerekli teknik bilgi ve 
donanıma sahip olmalıdır. Gerektiğinde duruma müdahale edebilmelidir.


