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Sağl* Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı |2 AYLIK 110 KALEM TIBBİ CfrAZ
BAKIM ONARIM rrİZlllnr ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında
alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 18.05.2020 tarih ve saat l2:00'a kadar
hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi
rica ederim.

Bilgilerinize aru ederim.

Müdiirii

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Sahn alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyaya^ ile) KDV hariç TL olarak dtizenlenecektir.
_ Eksik doldurulan üzerinde kanntı silinti ve dtizeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http:/Avww.agiihale.gov.trle-posta adresli Ağn 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 üzerinden de ilan edilmektedir.
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A. KoıtU: Bu teknik şartıame nİyanİN DEWET HASTAhIESİ envanterinde bulunan tıbbi
cihazlann bakım ve onanm hizrrıetlerinin yapılması işidir.

B. TAI[IMI;\R:

o Tıbbi Cihazlar: T.C. Sağl* Bakanlığı tarafindan yayınlanan Tıbbi Cıhaz
yönetrıeliğinde yer alan ve DİYADİN DEWET IIASTAİ{ESİ sağl* tesislerinde
kayıtlı bulunan cihazlardır.

ı periyodik Bılom: Belirtilen stirelerde, tıbbi cihazların iiretici firmaların öngördüğü
ve uluslaraıası standartlara göre bakım işi,

o yedek parça: Ait olduğu ana cihazın fonksiyonunu tam olarak yerine getirmesi,
aslının bozulmaması ve bütiinlüğuniin sağlanması için gerekli olan ve ana cihazla tam
uyumlu çalışan her ttirlü elekhih elektonik, mekanik, cam, kompozı\ dei, plastik,
lastik ve tekstil tlrilnü parçadn.

ı Anza: Herhangi bir zamanda cihazın herhangi bir fonksiyonunun nitelik veya nicelik
olarak belirleııen normlann altına düşmesi, cihaz veya aksesuann fonksiyonlarını
yerine'getirememesi, sonuçların istenilen dtizeyde ve doğu elde edilememesi, gibi
konulan kapsamaktadır.

o Balum: cihazda meydana gelebilecek arızaları önlemek, verimliliği artırmak, anza
ihtimalini azaltnal«, sistemin ömriinü uzatmak ve etkin çalışmasını sağlamak
aıııacıyla, ytiklenici firma tarafından sistemin yapısına ııygun olarak önceden
belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak yapılan temizleyici, koruyucu ve düzeltici
nitelikte gerektiğinde parça değişimini ve monte etrıeyi kapsayan işlemlerdir.

o onınm ve Tamirat: cihazın fonksiyonunu tam olarak yerine getirmesine engel olan
hususun ortadan kaldınlması faaliyetlerinin tilmüdilr.

ı BıIom onanm Formu: yiikle,nici tarafından yapılan işlemlerin tamamının yazılıdığı
yiiklenicinin ve faaliyeti geıçekleştiren çalışanların bilgilerinin bulunduğu form,

o ll{alzeme: cihazların bakım ve onanmt esnasında gerekli olan her tiirlü sarf, bakım
kiti, bakım, temizlik ve koruyucu malzemeyi kapsar. Bu malzemeler, yiiklenici
tarafından cihaz tireticisinin belirlediği periyotlarda ücretsiz olarak sağlanacaktır.

c. PERİYODİx ıru<nvı ONARIM zAMAltLARI

idareye verilecektir .(Yedek parça hariç ihale edilecektir.)

D. DEI\IETİM vE MUAYEIIE RAPORLARI

şekilde gösterilecektir.Bu form ytiklenici ve hastane teknik personelleri tarafından
imza altına alınacaktır.Diizenlenen bu formların bir nüshası ilgili birimde, bir nüshası
ytiklenicide bir nüshasıda fatura ile birlikte idare satınalmasına verilecektir.

idareye miiracaat ederek hastane envanterinde bulunan ve uhdesinde kalan cihazların
bakım planlarını hastane idaresiyle birlikte oluşfuracaktır ve bu plan dahilinde bakım
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hizrneti ytirüttilecektir. Bu bakım planları hastane idaresince ve fırma tarafından imza
alhna alınacaktr.

uygunluğuna göre check-list olarak kayıt altına alınarak teknik servis formlannda
belirtilınelidir

ve aylık periyodik bakımlar esnasında nelerin kontrol edileceğini başlıklar halinde
önceden belirleyerek idareye yazılı olarak bildirecektir. Aynı zamanda ilk bakımdan
sonra idarenin belirleyeceği personele eğitim verilecektir.

E. ciHAz BAKIM pRosEDtiRLERi

/ Her cihaz ayda bir elden geçirilerek iç ve üş temizlikleri yapılacaktır.

F. TEKNİK İstnxırcn

bildirildikten en geç 24 saat içinde müdahale etnek zorundadn. Bilgilendirme tarih ve
saati olarak kurumun kayıtlan esas alınır.

gerektiren anzalarda ise cıhazı 24 (yirmidört) saat içerisinde çalışır duruma
getirecekiir. Yedek parçayı idarenin tedarik edeceği durumlard4 bu stire parçanın
tedarikinden itibaren 36 (otuzalt) saati aşarnüz. Parça dalıil olanlard4 yedek parça
yurt dışından getirilecekse bu stire kurumun anza bildirim tarihinden itibaren 20
(yirmi) giinü aşamaz.

verilecektir. Bakım sözleşmesi sona erse bile garanti stiresi içerisinde arızalanan
yedek parça yiiklenici tarafindan ücretsiz değiştirilecektir.

zorundadn. Orijinal yedek parça temini mtimktin değilse yiiklenici idarenin yazılı
onaymı almak zorundadır.

yapısnı değiştirmeyecektir.

idarenin onayml almak zorundadır.

bu durumda kesin karar idarenin olup, cihazın en geç 2 (iki) gtin içerisinde sevk

edilmesi gerekir. Cıhaz firmaya verildikten sonra 10 iş gilnü içinde aflza
giderilmelidir. Cihazın sevkiyatı ile ilgili her tiirlü masraf, sigorta(sigorta zorunlu

değildir ancak cihazın nakliyesi sırasında doğacak her tiirlü zarar yfülenici tarafindan

karşılanacaktır) ve sorumluluk yilkleniciye ait olacaktır.

saatlerde yapılacaktır. Periyodik bakımlar ve afl;ıa ile ilgili bakım-onanm faaliyetleri
kurumca aksi istenmedikçe, hafta içinde normal mesai saatleri (08.00-17.00)
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içerisinde yapılacaktır. Ancal«, çok acil durumlarda ve bakım onartmın uzaması

durumunda, hastaııenin bilgisi ve isteği doğultusunda bu siire aşılabilir.

giinleri ve hafta sonlan düil). Mesai saatleri dışında oluşabilecek arızalar için ekstra

ücret talep edilemeyecektir.

cihazlar çalışır durumda teslim edilecektir. Cihazda fonksiyon kayıplan tespit

edildiğinde bakım işlemi bitnemiş sayılır. Bakım onanm esnasında meydana
gelebilecek her arızayıytiklenici ücretsiz karşılamak zorundadır.

eşlik eden idare personelinin her tiirlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak

zorundadn. Oluşabilecek her tiirlü olay, durum, vb durumdan yiiklenici sorumlu

olacaktır.

test yapıldığını idare ibraz etrıek zorundadır.

müdahale edilmezse ve/veya arııa I Oir) ay gibi bir stire geçtiği halde onarılmamış

olurs4 anza başka bir fırmaya yaptınlacak ve faturası yiiklenici fırmanın hak

edişinden kesilecekiir veya yiiklenici firma anza giderilene kadar aynı seviyede yada

datıa üst seviyede bir cihazı yerine koyarak hizmetin aksamamasını sağlayacaktır.

cihadann taşınma soıırası geıçekleştirilecek olan devreye alına(startup) söktim ve

montaj işlemi yiiklenici tarafından ücretsiz yapılacaktır.

görmediği personelin değiştirilmesini talep edebilir ve yiiklenici fırma bu taleplerin

yerine getirilmesini sğlamak zorundadır.

standartlanna uygun olmalıdır.

c. İsrnxir,nN BELGELER: İstenilen belgeler ihale dosyasında ve sözleşme imzalandıktaıı

sonr4 işe başlanmadan önce ilgili idareye sunulacaktır. Hastaııemizde mevcut bakım onanmı

yapılacak cihaz listesi ektedir.
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