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PATNOS DE\XET HASTANESİ

Sayı 
Konu 
İşin Adı

Dosya Id

54592530-211/..... 27.05.2020
Fiyat Teklifi
H A STA N EM İZ VE A D SM  BİN A SIN IN  TRAFO VE K O M PA N ZA SY O N  BA KIM  

O N A R IM  H İZM ET A LIM  İŞİ
: 2253

İLGİLİ FİRMALARA

H astanem izin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, m iktarı ve özellikleri yazılı m alzem elerin  / hizm etin 
alımı 4734 sayılı K am u İhale K anununun 22/d m addesine göre D oğrudan Temin U sulü  ile 
yapılacaktır. Söz K onusu alım  için K D V  hariç birim  fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 29.05.2020 saat; 
14:00'a kadar ivedi olarak göndennen iz  hususunda; G ereğini rica ederim .

Satın A lınacak M alın/ İşin KDV Hariç Teklif
S.No M ahn/lşin  Cinsi Sut Kodu UBB M iktarı Birim i Fiyat Tutar

1

KOMPANZASYON PANOSU VE 
YÜKSEK GERİLİM TRAFO 
İŞLETMESİ BAKIM ONARIM  
HİZMETİ TRAFO VE 
KOMPANZASYON BAKIM  
ONARIM İŞİ

12 A y

KDV Hariç Genel Toplam

A dres:S ansu  M ahallesi A dilcevaz yo lu  üzeri 5.km  
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Pdsta: pa tnosdh@ hotm ail.com  W eb:

ilg ili K işi : K em al A K C A N  -

mailto:patnosdh@hotmail.com
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i İ^- PATNOS DE\XET HASTANESİ

Teklif Eden 
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
" malzemelerin 'T.C.Ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış urun numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
.’ komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün
içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

A dresıSarısu M ahallesi A dilcevaz yolu  üzeri 5 .km   ̂ ilg ili K isi ■ K em al A K C A N
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 ^  ^  ' A K L A N  -
E-POsta: patnosdh@ hotm ail.com  Web:

mailto:patnosdh@hotmail.com


T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI 

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
-9 PATNOS İLÇE DEVLET HASI ANESİ
% YILI TRAFO MERKEZİ VE KOMPANZASYON SİSTEMİNİN 

BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde:! İşin Tanımı
hastanesi ve ADSM Hizmet Binası elektrik sisteminde bulunan 3  adet X  1000 KVA güç trafosunun ve 3 adet kompanzasyon sisteminin sözleşme tarihinden 

İtibaren bir yıllık periyodik bakım ve onarım işidir.

I S-Mô  _________ Tesis Adi

1- ' Patnos Ihe D evle^H astanesi 
^  J  Patnos Ihe Devlet HastanesTÂDSM

Il/Hue
Patnos
Patnos

Kompanzasyon 
Panosu Adedi

1

Trafo
Gücü

1000 kVA
630 kVA

T rafo
Adedi

Madde:2 İhalenin kapsamı.
Arızalı olsun ya da olmasın; her ayda bir olmak üzere genel kontrol yılda 12 (oniki) 

kez cihazların genel bakımlarının yapılmasını, ayrıca genel bakım dışında oluşabilecek 
arızalara da müdahale edilmesini kapsar

2.1- Bakım ve Onarım i.şi Trafolar, YG modüler hücreler ile ayırıcı ve kesiciler. 
Enerji Otomasyon ve kompanzasyon sistemini kapsamaktadır.

2.2- Bakım onarım işi dâhilinde bir kez periyodik bakım, sözleşme sonuna kadar da 
arızalara müdahale ile gerekli durumlarda manevra kabiliyetini de içeren Kuvvetli 
Akım İşletme Sorumluluğunu kapsamaktadır.

2.3- Trafo 36 kV / 1000 kVA 1 adettir.
2.4- Firmaların teklif vermeden önce keşifte bulunmaları yararlarına olacaktır.
2.5- Trafo periyodik bakımı sözleşme imzalanma tarihini müteakip 20 iş günü 

içerisinde yapılacaktır.

2.6- Periyodik Bakıma mesai saatleri içerisinde gelinecektir.
2.7- Mesai dışındaki saatlerde çalışılması gereken durumlarda idaren onayı mutlaka 

alınacaktır.

2.8- Bakım ve onarım sırasında kullanılan her türlü alet ayar cihazı, araç, gereç ve 
avadanlık yüklenici fımıa tarafından temin edilecektir.

2.9- Mevcut kullanılmakta olan Enerji otomasyon sistemine ait mekanik ve 
elektronik arızalara müdahale edebilecek ve giderebilecek teknik bilgi ve donanıma 
sahip olunmalıdır.
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2.10- Bakıra ve onarım hizmeti sırasında kullanılacak bakım formları ve bakıra

ÎTmin ed r"  H \ « y »  Türkiye temsilciliğindentemin edilip ihaleden önce kuram idaresine sunulacaktır,
2.11- Bakım ve onarım hizmeti Trafonun ve OG mcHtiler hücrelerin bakım formları 

ve bakım prosedürleri doğrultusunda yapacak ve bakım onarım sonrasında bu formlar 
kurum yetkilisine onaylatılacaktır.

2.12- A nzalara ilk müdahale süresi mesai saatleri içerisinde en fazla 4 saat, mesai 
saatleri dışında da en fazla 12 saattir. Acil durumlarda bu süreler dikkate alınmayıp, en 
kısa zamanda sağlanacaktır.

2.13- Trafo M erkezinin işletme soramluluğu yüklenici fım ıada olacağından herhangi 
planlı manevralarda 24 saat, plansız acil durumdaki manevralarda en kusa süre 
içerisinde m üdahaleye hazır bulunulacaktır.

2.14- Yüklenici fınna frafonun arıza durumunda ya da periyodik bakımda değişmesi 
gereken parçaların listesini hastane idaresine firmalarının açık adres ya da kaşesini 
taşıyan servis bakım belgeleriyle bildireceklerdir.

Yüklenici Firma, kurumun yedek parça teminini bildirmesini takip eden en geç 
uç (3) işgünü içinde yedek parçaları değiştirecektir.

2.16- Değiştirilen yedek parçaların arızalı olanlaıımn tamamı hastane teknik 
.servisine teslim edilecektir.

‘ teknisyenleri, bakıma ya da arızaya geldiğinde hastane teknik
servisi bilgisi dahilinde müdahale edecektir.

2.18- Kurum tarafından temin edilen parça ve sarf malzemeler firma tarafından 
cihaza ücretsiz takılacaktır.

2.19- Kompanzasyon sisteminde cezai duruma düşmemek için fınna teknik 
elemankan tarafından kontrolleri yapılacak olup, ak tif ve reaktif kontrolleri 
yapılacaktır.

2.20- Kompanzasyon sisteminden kaynaklanan her hangi bir cezai işlem durumunda
kurumumuz sorumlu olmayıp cezanın tamamı yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu
bedelin ödenmesi ıçın Yükleniciye, tebliğ tarihinden itibaren 60 günlük süre 
verilecektir. ^

2.21 - Yılda en az bir kez topraklama ve paratoner ölçümleri yapılacak olup, .sonuçlar 
raporlanacaktır. Bu ölçümler sözleşme kapsamında olup, firmaya herhangi bir bedel 
ödenmeyecektir.

2.22- Parça değişiminde doğacak kayıp ve zararlar firmaya ait olacaktır.
2.23- Merkezimiz idaresi tarafından bakımın yetersiz görüldüğü veva şartname 

kurullarıma ihlali durmnlarmda sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilecektir Fesih 
durumu ılgıh firmaya yazılı olarak bildirilecektir. Fesih tarihinden itibaren meydana 
gelecek aksi durumlardan firma sorumlu tutulmayacaktır.

2.24- Sözleşme ücreti sözleşme süresini, bakımı ve onarımm ise sadece işçiliğini 
kapsar. Arıza ve kontrollerde lüzum görülen her türlü parça ve malzeme, uygunluk 
esasına göre Hastanemiz tarafından tedarik edilecektir.

2.25- Aşağıda belirtilen durumlarda oluşacak arızalar sözleşme kapsamı dışında 
o lacak tır:
a) İş Kazası, ihmal, hırsızlık, yangın, deprem, su baskını, yüksek voltaj, sabotaj 

gibi vs. dış etkenler dolayısıyla sistemin arızalanması durumunda.
b) Y üklenici F irm a in bilgisi dışında sistemin başka bir yere taşınması 

neticesinde doğacak arızalardaii v v t v v o ı i i v ı w  u u ^ a C r t N  f l l i Z a l d r U t t  I
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o  Yüklenici Firma in bilgisi dışında malzeme kullanımı veya iptali durumunda
oluşacak arızalarda

2.26- Bu sözleşme tesis tarafından sistemle birlikte üçüncü şahıslara satılamaz ve 
devredilemez.

2.27- Bu sözleşmede bulunan maddelerden hiçbirinin d.j, :rine göre önceliği yoktur.

M adde:3 T ekn ik  açıdan sözleşme yap ılacak  firm ada çalışacak tekn ik  personelde 
bulunm ası gereken belgeler

a- Elektrik Mühendisi veya Elektrik Teknikeri Belgesi
b- Kuvvetli Akım Tesislerinde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi

M adde.4 İh tila f  halinde PA TNO S M ahkem eleri ve İcra  D aireleri yetk ilid ir

M adde:5 Sözleşme süresi sözleşme im za ta rih in d e  başla r BİR Y IL sürelid ir.

\)h m u ı^


