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Tutak life Devlet Hastanesi

TEKLIFEDAVET

Saghk Tesisimizin ihtiyaci olan a$agida cinsi ve miktari yazili 1 Y1LL1K JENERATOR BAKIM ONARIM H1ZMET
A L I M I i$l 4734 sayili ihale kanunu iu in 22/D maddesi kapsaimnda al inacak olup; soz konusu i$in KDV hari^ biriin ve toplam
fiyatmin 15.03.2019 tarih saat: 09:00 e kadar 0472 41 1 20 83 inimarali belgeg«?ere veya tu_tak.satinalma(ft),hotinail_._coin adrcsine
gondenneniz hususunu;

Geregini bilgilerinize rica ederim.
Mur

Idari ve
DlVARCI
li ilel- Mudiiru

Sira No

1

MALZEME ADI

1 YILUK JENERATOR BAKIM ONARIM
HIZMETAL1MI i^I

B1RIM

AY

MIKTAR

12
TOPLAM

BlRlM FIYAT TOPLAM
FIYAT

Firma Yetkilisi
Imza/Ka^e

NOTLAR
1-Tekliflerin en ge? son teklif vernie tar ih ve saatii ie kadar Satmalma Bi r imine veya gorevlilere verilmesi gerekmektedir.
2- Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV hari? TL olarak diizenlenecektir.
3-Faks ve Mail ile gonderilen tekliflerin asillari da idaremiz Satmalma birimine ula?tinlacaktir.
4-Teklif edilen fiyatlarm gecerliligi teklif tar ihinden itibaren en az 90 gun olacakhr. Odemeler 90 gun ieerisinde yapilacaktir.
5-i§in Tamami icin teklif verilecektir.
6-Alimi yapilacak malzemeler 10 gun ieerisinde tesllm edilecektir.
7- Alimlar https://\v>vw.agri|haie.gpv.tr/ adresli Agn Valiligi ihale Yiinetim Sisteminden de ilan edilmektedir.

Adrcs: Agri-Van Yolu (Jzeri live Jandarma Karakolu Yam
Tel:0472 411 20 05 Faks:0472 411 20 83

Aynntili bilgi ic in: Tibbi Sekreter: A.BALTA



T.C.
SAGUKBAKANL1GI

AGRI IL SAGLIK MUDLJRLUGU
TUTAK DEVLET HASTANESJ

2019 YILI JENERATORLERIN BAKIM TEKNIK §ARTNAMESI

Madde:! i$in Tanini i
Tutak Devlet Hastanesi dbkilm listesinde kayi t l i bulunan 450 K.VA 1 adet, AR-KEN marka jenerat5r

sistemlerinin bir y i l l i k periyodik bakim ve onanm i s i d i r .

Madde:2 ihalenin kapsami.
Arizali olsun ya da olmasin; ayda bir olmak ilzere genel kuntrol yilda bir ( 1 ) kez cihazlann genel

bakimlarmin yapilmasmi, ayrica genel bakim disinda olu§abilecek arizalara da mlldahale edilmesini kapsar.

Madde:3- dene) ve periyodik b a k i m n i kapsami
Madde:3-l.B;ikim siras inda de£i§tirilmesi uereken parcalann yerine orij inal parcalar kullanilacaktir .

Degismesi gereken parca ve sarf mal/cniek-r idare tarafindan satin a lmacak, firma montaj ini sfizle^me dahi l inde
Ucretsiz yapacaktir.

Madde:3-2.YQklenici firma cihazlann ilk bakimlanm; i§in ytikleniciye veri ldigi tarihten itibaren en ge?
on be§ gtln iginde yapacak, cihazlarla i lgil i kullanici personele egitim verecek.

Ayrica her periyodik bakuna gclindigin de;
Akii seviye ve §arj kontrolil
Yakit hat larui in kontrolii
Vakit I to i i i U i n . Hur tum M' buglantdann kontrolii
Kayi^larni yerginlik kontrul i i
Titre^im takozlan ve Baglanti yerlerinin kontrolii ve torklanmasi
Hareketli parcalarm greslenmesi
Egzost sistem kontrolii
Yag ve yakit filtrelerinin degi^imi
Hava filtresi degi^imi varsa
Varsa Turbo Yag, Hava borular imn ses ve ge/inti kontrolii
Uygun cali^ma kontrolii
Mnr> \  ^arj s i s lemin in ca l i^mn kontrolii
GDstergelerin Kontrolii \  \arsu Kk-ktrunik niodiil kontrolii
I s i i u i vc i s i t n i a b u j i . s i n i n kontrolii
AkuimiltitOriin ^enel kontrolii
Antifriz kontrolii ve tamamlanmasi
Motor temizligi
Jeneratoriin cali^tna testleri yapilacaktir.

Madde:3-3.Yiiklenici firma JeneratOrlerin ariza durumunda ya da periyodik bakimda degi^mesi
gereken pai\alann listesini hastane idaresine firmalannin acik adres ya da ka^esini tajiyan servis bakim
belgelerijle bildireceklerdir.

Madde:3-4.Her alti (6) ayda bir yapilan bakim ve/veya kontroller firma teknisyeni tarafindan ti? niishah
olarak doldurularak gek Hste ^eklinde sunulacaktir. tk inci nDshasi hastane teknik komisyonuna ya da teknik
servis sorumlusuna tesl im edilecektir, iiclincu niisha tlrmanin kendisinde kalacak ilk niishasi hak edi$ talebi
yapihrken faturayla birlikte idareye(satm alma birimine) sunulacaktir. Sonradan doldurularak gOnderilen ?ck
listeler kabul edilmeyecektir.

Madde:3-5.Yi)klenici Firma, k u r u m u n yedck parc.a t e m i n i n i b i ld i rmes in i takip eden en get; iki (2)
i$gtlnu icinde yedek parcalan degi^t ireccktir .

Madde:3-6.l)egi5tirilen yedek pui \n lann an/ah o l a n l a n n i n uiniann hastane teknik servisine teslim
edi lecekt i r .

Madde:3-7.Yuklenici t l rn ia teknisyenler i . bakima ya da anzaya geldiginde hastane t ekn ik servisi bllgisi
dahil inde miidahale edecektir.

Maddc:3-8.Temin edilen par^a ve sarf malzemeler firrna tarafindan cihaza Ucretsiz takilacaktir.
Madde:3-9.Anzali par9alarin yerinde tamir edilmesi. Yerinde tamiri mUmktln degilse tilm nakliye

1



iicretleri firmaya ait olacaktir.
Madde:3-10.Jeneratorlerin bakim onanm ya da par^a degisiminde dogacak kayip ve zararlar firmaya
ait olacaktir.

Madde:4-Yuklenici isin verildigi tarihten itibaren ilk on bes gun i?in de JeneratOrlerin ilk bakimlanni
yapacak ve idarenin belirledigi y i l l i k bakim takv imine uyacaktir .

Madde:5-Yilklenici firma Jeneratorlerin tek yetkili servisi ise; tek yetkilisi oldugunu gosteren gerekli
belgelerin noter onayh nUshalanm teklifiyle birlikte sunacaktir.

Madde:6-Bu sartnamenin uygulanmasmda 4734 sayili Kamu ihale Kanunu ve 4735 sayili Kamu thale
Sozlesmeleri Kanunu ile Hizmet i§leri genel ^artnamesinde ve Ihale dokilmanini olu^turan belgelerde yer alan
tanimlar ge^erlidir.

MLadde:7-BelirIenen bakim takvimi di^inda olu^acak anza durumunda hastane telefon veya faksla
anzayi bildirecek, firma elemanlannin kuruma gelmeleri, il ici alti(6) saat il di$i ise, yirmi dbn (24) saattir. Bu
sure iklim sartlarmm normal olmasi durumunda ge^erlidir. Jklim ve yol durumunun uygun olmadigi durumlarda
anzanin acili yetine hastane idaresi (teknik servis sorumlusu, cihazi ku l lan ic i birim sorumlusu)karar verir.

Madde:8-YUklenici firma hizmet verecegi teknik personelinin isim listesini ve cihazlarla ilgili egitim
sertifikalanni teklifiyle sunacaktir.

Madde:9-YUklenici firma Jeneratcirleri iiretici firmadan ye tk i l i servis belgesine ve egitim sertifikasma
sahip o lmal i ve bu belgeleri teklifi ile beraber vermelidir.

Maddc:10- Yuklenici firma cihaz ba^ma g5re fiyat belirleyecektir. Kurum herhangi bir nedenle (Hek,
anza vs.) cihazlardan bir veya birkacjm bakim dismda tutmak isterse, yuklenici firma yalmzca bakimmi yaptigi
cihazlar i^in ttcret talep edecektir.

Madde:ll- Hastanemiz idaresi tarafmdan bakimm yetersiz gdrtlldllgU veya §artname kurullarimn ihlali
durumlannda sozlesme lek tarafli olarak ieshedilebilecektir. Fesih durumu ilgili firmaya yazih olarak bildirilecektir.
Fesih tarihinden itibaren meydana gelecek aksi durumlardan firma sorumlu tutulmayacaktir.

Ay^e BAITA A.Cengiz QlPTC,' ri Mural DtVARCl
Tibbi Sekreter Teknisytsn Idari Maj l^ler MUdUrli


