
Sağl* Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazıJıı HEMŞİRE ÇAĞRI SİStnVlİ Vr
YAI\IGIN ALGILAMA ALARM sİsrrıvrİ YnLIK rınçAsrz PERİYoDir mxrnı oNARIM
rrİzlllnr ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun Z2tbımaddesi kapsamında alınacak olup; söz
konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 2410|12020 tarih ve saat 12:00'e kadar hastanemiz satın
alına birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermeniziricaederim.

T.C
SAĞLIK BAKA}{LIĞI

rünriyg KAMu HAsTANELERİ KuRuMU
Ağn İi Kamu Hastaneleri Biıliği Genel Selaeterliği

Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921 34
KONU : Teklife Davet

23l0l12020

Teklif Mektubu Davet

Bilgilerinize arz ederim.

Dr.

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam yeyayaz. ile) KDV hariç TL olarak dtizenlenecekiir.
, Eksik doldurulan tizerinde kazıntı silinti ve dtizeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Ahmlar http://www.a8riihale.gov.trle-posta adresliAğı Valiliği İhale Yönetim Sistemindeıı de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e_posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

Mılın / İsin Adı Miktar Birimi BirimSıra No
HEMŞİRE ÇAĞil SİSTEMİ VE YANGIN
ALG|IAMA AIARM sİsrıul YıILıK
PARÇASİZ PERiYODİK BAKİM ONARİM
HİZMETAtİMİ
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HEMşİRE çAĞRI sisrrivri vE vAI\IGIN ALGILAMA ALARM
sisrnıvri vLLIK pARçAsIz ppniyo»ir gAKIlvı

oNARIM şmrxaıvırsi

ı . İşİx TAIIIMI : Diyadin Devlet Hastanesinde bulunan rnvŞİnr ÇaĞnl SİSlpvlİ,
YANGIN ALGILAMA ALARM sİsıpıııİ' nin sözleşme tarihinden itibaren bir yıllık
periyodik bakım ve onarım işidir.

2. TAI\IIMLAR

2. 1- Yüklenici Fiımı : Sistem'in Bakım Onarım hizııeti veren firmadır.

2. 2- Sistem: Üretici firma taıafından iiretilmiş, Diyadin Devlet Hastanesi'nde kurulu

bulıınan. ALFAİ\4AX MARKA HEMşİRE çAĞRI sİsrEıvıİ, vANGIN ALARM
SİSTEMİ ve buna bağlanth çevre tirtinlerinden, yine Sözleşme kapsamında olduğu belirtilmiş
bulunan tiriinlerin tamamıdır.

2.3- Sözleşme: Taraflar arasında imzalanmış bulunan iş bu ALFAMAX MARKA HEMŞİRE
çAĞRI sisıBıııi, YA}.IGIN ALARM siSTEMi Bakım Södeşmesi,dir.

2.4_§eıvis Paketi: Yetkili Servis'in arıza|ara müda}ıale stirelerini, Koruyucu Bahm
aralıklannı, serois ve bakım hizrrıetleri sırasında kullanrlan malzemelerin bedellerinin
Södeşme kapsamında olup olmadığını ve Sözleşme'nin siiresini belirleyen, EK-2'de
detaylandınlmış şartlann tamamıdır.

2.S-Koruyucu Balam ı ArızaLaramüdahale dışında, Sistem'in Yetkili Servis tarafından belirli
aralıklarla zıyaret edilerek, yazı|ım ve donanrm teknik kontollerinin yapılması, tespit edilen
aksaklıklannın giderilmesi, yazılım giincellemesi, genel temidik ve bakrm, yedekleme
işlemlerinin yerine getirilmesidir,

3. KAPSAMDA BI]LUNAI\I vE Bt]LtjNMAYAlt Üntrıvr,nn

Şartıaıne kapsamındaki ve Sistem'e dalıil olan
"Alfamaı Marka Hemşire Çağn
sistemleri
Alfamaır Marka Yangın Alarm Sistemi için aşağıda:
* Servisin verileceği yere ait bilgiler
* Södeşme kapsamına giren tiriinler
* Södeşme kapsamına girmeyen tir[inler ayn ayn verilmiştir:

4. GENEL rrÜrÜıvıı,nn

l. Ytlklenici firma cihazlann anza durumundaya da periyodik bakımda değişmesi gereken
parçalann listesini hastane idaresine firmalarının açık adres ya da kaşesini taşıyan servis
bakım belgeleriyle bildireceklerdir. Anzalı parçalaı kurum tarafiıldan Temin edilecektir
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2. 3(üç) Ayda bir: yıldı 4(D6rt) kez yapılan balum ve kontroller firmı teknisyeni
tarafınilan üç nüshalr olarak doldurularak çek liste şeklinde sunulacaktrr. Çek listeler
her bakım sonrasl "birim sorumlusuna İşin eksiksiz yapıldığına dair imzalatılacaktır. İkinci
ntishası hastane Jeknik komisyonuna ya da teknik servis sorumlusuna teslim edilecektir.
üçiincü ntisha firmanın kendisinde kalacak İlk ntlshası hak ediş talebi yapılırken faturayla
birlikte idareye (satın alma birimine) sunulacaktır. Sonradan doldwularak gönderilen çek
listeler kabul edilmeyecektir.

3. Yiiklenici fırma. kurumun yedek paıça teminini bildirmesini takip eden en geç
İl.i (Z) iş giinü İçinde yedek parçaları değiştirecektir.

4. Değiştirilen yedek parçaların arıza|ı olanlarının tamamı hastaııe teknik servisine
teslim edilecektir.

S.Ytiklenici firma teknisyenleri, bakıma ya da ıIn7aya geldiğinde hastane teknik
servisi bilgisi dd}ıilinde müda}ıale edecektir.

6. Temin edilen parça ve sarf malzemeler firma tarafindan cilıaza, ücretsiz
takılacakur.

7. Arızalı parçalann yerinde tamir edilmesi. Yerinde tamiri mtlmkiln değilse tiim
nakliye ücretleri firmaya ait olacaktır.

8. Cihazların bakım onanm ya da parça değişiminde doğacak kayıp zararlar
firmaya ait olacaktır.

9. Ytıklenici işin verildiği tarihten itibaren en geç ilk on beş gtin için de cihazların
ilk bakımlanru yapacak ve idarenin hazırladığı yıllık bakım takvimine uyacaktır.

l0. ytlklenici firma cihazların ve sisteme müdatıale edebilecek tiretici fırma
tarafından yıl için yetkilendirilmiş yETKİLİ TEKNİK SERVİS BELGELERİM
ayn ayn gösteren gerekli belgelerin onaylı ntishalarını teklifi ile birlikte sunacakür.

l l. Belirlenen bakım takvimi dışında oluşacak anza durumunda 24 saat (GECE
VEYA GÜNDÜZ) İneng telefon veya faksla ?InzAyL bildirecek, anza durumu
hizrrıetin vegüvenliğin aksamaması dolaysıyla firma elemanlanrun kuruma gelmeleri
İl İçi 3 saat İl dışı ise 8 saattir. Bu siire iklim şartlarının nomıal olması durumunda
geçerlidir. İkliın ve yol dıınımunun uygıııı olmadığı drınımlarda arl.z:ınırn acili yetine
hastane idaresi (eknik servissorumlusu, cihazı kullanıcı birim sorumlusu) karar verir.
Arıza tespitinden 24 saat içinde bitniş olacaktu.
12. Ytiklenici firma lırzrıet vereceği teknik personelinin İsim listesini ve cihazlarla

İlgili Ozellikle eğilim sertifıkalannı teklifiyle sunacaktır.

13. Bakım oııanm hizrrıetini yapacak olan teknik servis elemanlarırun bakım-onanm
yapacaklan cihazları kapsayan yeterli teknik eğitimi aldıklarınr ve
yetkilendirildiklerine dair belge ve eğitim sertifıkalanna satıip olacaktır. Teklif verecek
firmalar listedeki cilıaz kalemlerinderr, teknik servis ve bakım onanm konusunda
uzman olduklan cihazlann tiimtine .teklif vereceklerdiı.

14. Merkezimiz idaresi tarafindan bakımın yetersiz görilldüğü veya şartname
kurallanrun ihlali durumlarında södeşme tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Fesih
durumu İlgili fırmay a yazllı olarak bildirilecektir.
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sözLEşME KArsAMINA GİREN trntrxı,nn
A-Alfamax Markı Yanqln Alarm Sistemi.

- İlgill her tiirlü malzame ekipman, ve bağlantı elemanları
- Yangın Alarm Paneli Temizliği
- Periyotlarda dedektör temizliği
- Periyotlarda Yangın Alarm Butonlan Temidik ve

Bakım
- Yangın Algılama Kablo Konıolü
- Yangın Algılama Sirenleri

B- Alfımax Markı Hemşire Çağn Sistemleri

-İgiliher tiirlü malzeme, ekipman ve bağlantı elemanlan

-Hemşire Çağn Kumandalan Kontolü

- Hemşire Çağn Kumandasıpia, Çağn Prizi ve Reset Prideri

- Hasta başı panelleri bulıınan aydınlatnalar

- Wc. Hemşire Çağn Butonlan

- Hemşiıe Çağn Adres Modülleri

- Hemşire Çagrı Panelleri ( Dijital Göstergeler)
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