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TITAKDEVLET HASTANESI

Sayi
Konu
Dosya ID

:4
: Fiyatlarm Belirlenmesi-Tarifeler/
: 1585

ILGILT FIRMALARA

09.01.2020

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktari ve ozellikleri yazili malzemelerin ahmi 4734
sayih Kamu Ihale Kanununun 22/D ( Parasal Limitler Kapsammda) maddesine gore Dogrudan Temin Usulii
ile yapilacaktir. Soz Konusu ahm i£in KDV hari? birim fiyat tekliflerinizi TL uzerinden 15.01.2020 saat:
09:00'a kadar ivedi olarak gondermeniz hususunda; Geregini rica ederim.

MuratDlVARCI
tdari ve Mali tsler Miidurii

^ Satin Alinacak Malm/ I$in

S.No

1

Malm/i§in Cinsi

HEMODJYALiZ CJHAZLAR1
B A K I M O N A R I M 1

Aviklama
4 adet fresenius marka
hemodiyaliz cihazi
bakim onanmi
yapilacaktir.

M i k t u r i

12

Birimi

Ay

KDV Hari? Teklif
Fiyat

KDV Hark Genel Toplam

Tutar

NOT: Yukanda belirtilen sure icerisinde teklif cikmamasi veya gelen tekliflerin idare tarafmdan yetersiz
goriildiigu durumlarda bu siire maksimum 10 giin kadar uzatilabilir.

Teklif Eden
.../.../2020

Ki§i / Oda / Firmanm Adi veya Ticaret Onvani - Ka§e/lmza

Adres;Van Yolu Ozeri Jandarma Karakol Komuianligi Yam
Telcfon: 04724112005 Faks: 04724112083
B-Posta: lutak.satinalma(S,holmail.com Web:



HEMODtYALiZ UNITESiNDE B U L U I N A N FRESENIUS MEMOD1YALIZ C1HAZLAR1 B A K I M ONARIM

TEKNIK ^ARTNAMESi

1. Bu §artname hemodiyaliz bolumii hcmodiyaliz cihazlan ayl ik bakim ve onanmini islcrini kapsar.
Bakim - onarim: cihazlarda meydana gelcbilecek anzalan onlemek vc cihazlann peribrmansmi

arltirmak. anza olasihgini azaltmak cihazlann omriinii uzatmak, etkin c-ali$masim saglamak amaciyla
firma taratindan cihazlann yapisma uygun olarak onceden belirlenmis araliklarla periyodik olarak
temi/.leyici, koruyucu ve diizeltici n i te l ik te ve gerektiginde parca degistirmeyi (montc elmeyi) de
kapsayan her lurlii girisim ve konlroldiir.

Yedck par^a: Ciha/lann anzanin giderilmesi, pertbrmansm artmlmasi, tarn kapasitc sahs
icin degistirilmesi zorunlu olan her tiirlu parcayi ifade eder

2. Bakim - Onarim firma tarafmdan idarcnin herhangi bir ya/ili veya sozlii istegi olmaksizm Ayda 1
kcrc den az olmamak uzere yapilacaktir. Firma vaptigi her bakim icin rapor tutacak ve bu raporun 1
nushasim hastanenin belirleyecegi ilgili ki^iye teslim edeeektir.

3. Ytiklenici firma bakimda cihazlann Flow 300-500-800 aki^kanhk kalibrasyonlan ve isi conduktivity
( i le tkenl ik) kalibrasyonlan TMP basing kalibrasyonlan Tl Testi sieak dezenfeksiyon ve makinalarm
genel kontrollerini yapacaktir.

4. Firmamn TSK 12426-12843 hizmet yctcrlilik bclgcsi ve ISO 13485-2016 9001 2015 - 14001 2015
OHSAS 18001 2007 sahip olmahdir.
5. Yiiklenici firmanin Tibhi cihaz sati? merke/.i yetki bclgcsi olmahdir.

6. Teknisyenlerin bakim yaparken kul landiklar i eihazlarm kalibrasyonlan olmah.

7. I;irma; idarenin, istegine bagh olarak periyodik bakimlann disinda ek olarak, eihazlarm turnu veya
bir boHimu icin bakim islemlerinin tiimunu veya bir bolCiniiinu ek bir iicret istemeksizin yerine
getirilecektir.

8. Periyodik bakimlann saati firman in onerisi ile idare tarafmdan kararlastirihr. Periyodik bakimlar
idarenin onayi ile normal <;ahsma saalleri (08:00-1 7:30)icinde tdarcnin bilgisi ve gozetiminde
yapilacaktir. Scans sonrasi yapilmasi gereken islemlerde veya idare istegi takdirde bakimlar calisma
saatleri disinda da ek bir iicrel istemeksizin yapilacaktir.

9. Onarim islemlerinin firma tarafmdan baslatilmasi ii^in gereken sure, anza bildiriminin, idare
larafindan sozlii veya yazili olarak firmanm teknik servisine /biirosuna /sorumlusuna bildirildigi saatte
baslar.

10. idare firmadan sozlcsme suresi ieinde herhangi bir zaman. yeterli gormedigi elemanlann
degistirilmesi ve/veya sayilann arttirilmasmi isteyebilir. Bu durumda idareden hicbir sekilde ek iicret
istemeyeeektir.

11. Hastane anza bildirmesi durumunda firma 48 saat i^erisinde anzaya miidahale edeeektir. Yedek
par^a gerektigi durumlarda bu sure 72 saat olacaktir.

12. Firma bakim ve onarim hizmetlcrini verebilmek icin teknik eleman destegini, yedek parga teminini
ve diger hususlan idarenin isletme zararlarma yol acmayacak veya bu zararlan asgariye indirecek



§ekilde saglayacagmi taahhut eder. Firma 9ah§anm i§letme zararlarma yol
•viikleniciden tazmin edilir.

halinde bu zarar

13. Bakim - Onarim esnasmda degi§mesi gerekli goriilen yedek parcalar firma tarafmdan idarenin
onayina sunulduktan ve idarenin onayi almdiktan sonra degi§tirilir.Frma tarafmdan temini
ger9ekle§tirilen yedek parealar iein (parca iicreti haris) i^ilik nakliye ve montaj firma tarafmdan
iicretsiz gerceklestirilir.

14. Firma tarafmda temin edilen ve montaji yapilan yedek parcalar firma tarafmdan en az 1 yillik garanti
altmda olacaktir.

15. Idare bakim ve onanm sirasinda firma teknik clemanlarmm sozle^me kapsammdaki uniteye girme
yetkisi verecek ve ^ah^ma sahasi saglayacaktir.

16. Teklif verecek firma referans gostermelidir

17. Teklif verecek firma alt yiiklenici firma ^ah^tiramaz.

18. Teklif verecek Firma hemodiyaliz cihazlan ile ilgili i§ bitirme belgesine sahip olmahdir.
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