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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cjnsi ve miktarr yazılı 12 AYLIK 4 ADET IIEMODİYALİZ
cfu,ızı BAKIM ox.mnıı gfuııınti iırc rmıvıoriiver,iz su ARITMA sisrnıwi BAKIM
oNARIM gİz.ııınl ALIMI işi 4734 Sayıh Kamu İhale Kanunun 22[D maddesi kapsamında alınacak
olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 07.02.2020 tarih ve saat 12:00'e kadar hastanemiz
satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

idari ve

05

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi

gerel«nektedir.
_ reHine( rakam veyayazlile) KDV hariç TL olarak diİzenlenecektir.

- Eksik doİduruıan iizerinde kazıntı silinti ve düzeltrıe yapılan teklifler değerlendirmeye alınmaYacaktır.
_ Malın tiirtine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dıŞı bırakılacaktır.

- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacalııtır.
_ Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacalıİır.
- - Alımlar http://Ğw.agriihale.gov.trle-posta adresliAğn Valiliği İhale YOnetim Sisteminden de ilan

edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.

- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.

§ıra No lValın / İşin Adı Miktar Birimi Birim Fiyatı Tonlam

1 4 ADET HEMODİYALİZ CİHAZİ BAKİM
oNARıM xizıvıerl iı.e rıııvıooİvıı.lz su
ARİTMA SİSTEMİ BAKİM ONARİM
HİZMETALİMİ

t2 AY



HEMoDiyALiz thrirnsixon BI]LIJNAıI no sisrnıvıi nıxrıvr oNARIM rnrxir
şmrxnvrrcsi

1. Bu şartıame hemodiyaliz böltimü su antrra sistemi aylık bakım ve onanııunı işlerini kapsar.
Bakım - onarım: Sistemde meydana gelebilecek arızaları önlemek ve sistem performansınr

arthrmak, arıza olasılığını azaltmak sistemin ömrtinü uzatnak, etkin çalışmasını sağlamak amacıyla
firma taıafindan sistemin yapısna uygun olarak önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak
temizleyici, koruyucu ve dtizeltici nitelikte ve gerektiğinde parça değiştirmeyi (monte etrıeyi) de
kapsayan her tiirlü girişim ve kontroldtir.
Yedek parça: sistemde aıLzaxlıfl giderilmesi, performansın artınlması, tam kapasite çalışılması için
değiştirilınesi zorunlu olan her fülü parçayı ifade eder.

Dezenfeksiyon : Sağlık Bakanlığırun yönetrıenliği gereği ytiklenici frrma 3 ayda bir özel
soltisyonla dezenfeksiyon işlemi yapacaktır kullanılacak sarf malzeme yiiklenici fırma tarafindan
karşılanacaktır.
2, Bakım - Onarım firma tarafından idarenin herhangi bir yazıh veya sözlü isteği olmaksmn Ayda 1

kere den az olmamak iizere bakım yapılacaktır. Firma yaptığı her bakım için rapor futacak ve bu raponrn
l nüshasını hastanenin belirleyeceği ilgili kişiye teslim edecektir.
3. Fimanın TStr. 12426-12843 hizmet yeterlİlik belgesi ve İso 8485-2016 9001 2015 _ 14001 2015
OHSAS 18001 2007 sahip olmalıdır.
4. Yüklenici İİrmanın Tıbbı cüaz satış merkezi yetki belgesi olmalıdır.
5. Teknisyenlerin bakım yaparken kullandıklan cihazlann kalibrasyonları olmalı.
6. Firma; idarenin, istegine bağlı olarak periyodik bakımlann dışında ek olarak, sistemin ttimü veya bir
böttımü için bakım işlemlerinin tiimtinü veya bir bölümtinü ek bir ücret istemeksizin yerine
getirilecektir. Sistemin bulunduğu yerden idaıenin istediği tizerine herhangi bir yere taşınması
durumunda kullanılacak malzemeler idareye sunulup ücreti karşılığında idarenin onayı alınarak sistemin
taşınmasınr firma gerçekleştirece}ıtir.
7. Periyodik bakımların saati fırmanrn önerisi ile idare tarafindan kararlaştınlu. Periyodik bakımlar
idarenin onayı ile normal çalışma saatleri (08:00-17:30)içinde İdarenin bilgisi ve gözetiminde
yapılacaktır. Seans soıırasl yapılması gereken işlemlerde veya idare isteği takdirde bakımlar çalışma
saatleri dışında da ek bir ücret istemeksizin yapılacaktır
8. Onarım işlemlerinin firma tarafından başlatılması için gerekeıı siire, anza bildiriminin, idare

tarafindan sözlü veya yaa,|ıolarak frrmanın teknik servisine /biirosuna /sorumlusuna bildirildiği saatte

başlar.
9. Hastane anza bildirmesi durumunda firma 12 saatiçerisinde ıIrvayamüdalıale edecektir. Yedek
paıça gerektiği durumlarda bu siire 24 saat olacaktır.
lo. İaare firmadan sözleşme stiresi içinde herhangi bir zarrıarı,yeterli görmediğİ elemanların

değiştirilmesi ve/veya sayılann arttınlmasını isteyebilir. Bu durumda idareden hiçbir Şekilde ek ücret

istemeyecektir.
11. Firma bakım ve onanm hizrıetlerini verebilmek için teknik eleman desteğini, yedek parÇa teminini

ve diğer hususlan idarenin işletrıe zarafıar:ıııayol açmayacak veya bızarar|arı asgariye indirecek

şekilJe sağlayacağuu taa}ıhüt eder. Firma çalışanın işletrıe zarar|arınayol açması halİnde bıızarut
yiikleniciden tazrrıin edilir.
İz. guk - _ onanm esnasında değişmesi gerekli göriilen yedek parçalar firmatarafından idarenin

onayma sunulduktan ve idarenin onayl alındıktan sonra değiştirilir. Firma tarafindan temini
gerçekleştirilen yedek parçalar için (parça ücreti hariç) işçilik nakliye ve montaj firma tarafindan

ücretsiz gerçekleştirilir.
13. Firma tarafında temin edilen ve montajı yapılan yedek parçalar firma tara ndan en az l Yıllık gararıti

altında olacaktır
14. İdare baklm ve onanm sırasında firmateknik elemanlarırun sözleşme kapsamındaki sisteme girme

yetkisi verecek ve çalışma salrası sağlayacaktır.
15. Teklif verecek firma referans göstermelidir.
16. Teklif verecek firma alt ytlklenici firma çalıştıramaz.
17. Teklif verecek Firma hemodiyaliz su arıtma sistemleri ile ilgili iş bitirme belgesine sahiP olmalıdır.
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HEMoDİyAıİz üMrpsiuon BIJLUNAI\ı rrnıvıo»fueılz cııızLARI BAKIM oNARIM rnxxir
şmrxıırnsi

1. Bu Şartname hemodiyaliz böltimü hemodiyalizcihıazları aylık bakım ve onıınmlnı işlerini kapsar.
Bal«rm - onarım: cihaz|atdameydana gelebilecek arızalan önlemek ve cihazlann performansıru

arttırmak, anza olasılığını azaltınak cihazların ömrtlnü uzatrıak, etkin çalışmasınr sağlamak amacıyla
firma tarafindan cihazlann yap§ına uygun olarak önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak
temizleyici, koruyucu ve dtizeltici nitelikte ve gerektiğinde parça değiştirmeyi (monte etmeyi) de
kapsayan her tiirlü girişim ve kontroldtir.

Yedek parça: cihazların anzamn giderilmesi, performansın artınlmas1 tam kapasite çalışılması
için değiştirilmesi zorunlu olan her tiirlü parçayı ifade eder

2. Bakm - Onarım firma tarafindan idarenin herhangi biı yazılı veya sözlü isteği olmaksıan Ayda l
kere den az olmamak tizere yapılacaktır. Firma yaptğı her bakım için rapor futacak ve bu raporun 1

nüshasını hastanenin belirleyeceği ilgili kişiye teslim edecektir.
3. Ytiklenici firma bakmda cihazlann Flow 300-500-800 akışkanl* kalibrasyonlan ve ısı conduktivity
(iletkenlik) kalibrasyonları TMP basınç kalibrasyonlan Tl Testi sıcak dezenfeksiyon ve makinaların
genel kontollerini yapacaktır.
4. Fimanın TSİ.12426-12843 hizmet yeterlilik belgesi ve İso 13485_2016 9001 2015 _ 14001 2015
OHSAS t80012007 sahip olmalıdır.
5. Yüklenici fimanın Tıbbı cihaz saüş merkezi yetki belgesi olmalrdrr.
6. Teknisyenlerin bakım yaparken kullandıkları cihazların kalibrasyonları olmalı.
7. Firma; idarenin, isteğine bağlı olarak periyodik bakımlann dışında ek olaralç cihazların tiimü veya
bir böltimü için bakım işlemlerinin tilmtinü veya bir bölümilnü ek bir ücret istemeksizin yerine
getirilecektir.
8. Periyodik bakımların saati firmanın önerisi ile idare tarafindan kararlaştınlır. Periyodik bakımlar
idarenin onayı ile normal çalışma saatleri (08:00-17:30)içinde İdarenin bilgisi ve gözetiminde
yapılacaktır. Seans sonıası yapılması gereken işlemlerde veya idare isteği takdirde bakımlar çalışma
saatleri dışında da ek bir ücret istemeksizin yapılacakfir.
9. Onarım işlemlerinin firma tarafindan başlatılması için gereken stire, arıza bildiriminin, idare
tarafindarı sözlü veya yaa.|ı olarak firmanrn teknik servisine /btiroşına /sorumlusuna bildirildiği saatte
başlar.
10. İdare firmadan sözleşme stiresi içinde herhangi bir zamarıoyeterli görmediği elemanlann
değiştirilmesi velveya sayıların arttınlmasını isteyebilir. Bu durumda idareden hiçbir şekilde ek ücret
istemeyecektir.
11. Hastane arıza bildirmesi durumunda firma |2 saat içerisinde arl7ayamüdalıale edecektir. Yedek
paıça gerektiği durumlarda bu stire 24 saatolacaktır.
12. Firma bahm ve oııanm hizrrıetlerini verebilmek için teknik eleman desteğini, yedek parça teminini
ve diğer hususlan idarenin işlefrıe zarar|arınayol açmayacak veya bu zararlan asgariye indirecek
şekilde sağlayacağıru taa}ıhüt eder. Fimıa çalışanrn işletme zararlıarıııayol açması halinde bıız.arar
yiikleniciden tazmin edilir.
13. Bakım - Onarım esnasında değişmesi gerekli göriilen yedek parçalar firma tarafindan idarenin
onayma sıınulduktan ve idarenin onayl alındıktan sonıa değiştirilir.Frma tarafindan temini
gerçekleştirilen yedek parçalar için (parça ücreti hariç) işçilik nakliye ve montaj firma tarafindan
ücretsiz gerçekleştirilir.
14. Firma tarafinda temin edilen ve montajı yapılan yedek parçalar firma tarafindan en az l yıllık garanti
altında olacaktır.
15. İdare bakım ve onanm srrasında firma teknik elemanlarrrun sözleşme kapsamındaki tiniteye girme
yetkisi verecek ve çalışma salrası sağlayacaktır.
16. Teklif verecek firma referans göstermelidir.
17. Teklif verecek firma alt ytlklenici firma çalıştıramaz.
18. Teklif verecek Firma hemodiyalizcilıazları ile ilgili iş bitirme belgesine salıip olmalıdır.
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