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Sayı 
Konu 
İşin Adı

Dosya Id

54592530-211/..... 06.07.2020
Fiyat Teklifi
ADSM BİNASINDA BULUNAN PANAROMİK RÖNRGEN CİHAZI BAKIM 

ONARIM HİZMET ALIM İŞİ 
: 2516

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin /  hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/a maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile 
yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.07.2020 saat: 
14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

İdari

Satın A lınacak M alın/ İşin KDV Hariç Teklif
S.No M alın/İşin Cinsi Sut Kodu UBB M iktarı Birimi Fiyat Ttıtar

1 RÖNTGEN CİHAZININ BAKIM VE 
ONARIMI 12 Ay

KDV! lariç Genel Toplam

Teklif Eden 
.../.../2020

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

E k : 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.
• Teklif edilen malzemelerin “T.C.ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değeriendirilmeyecektir.
• idare, Muayene ve Kabul 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.

Adres:Sarısu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Püsta: patnosdh@hotmail.com Web:

İlgili K işi: Kemal AKCAN -

mailto:patnosdh@hotmail.com


KORUYUCU BAKIM ve ONARIM

TEKNİK ŞARTNAMESİ

• Marka, Model ve seri numaraları belirtilen cihaz ya da cihazların 4 ayda bir sefer 

olmak üzere 3 Periyod Koruyucu Bakım ve beraberinde 4 ayda bir olmak üzere 3 Kez 

Mekanik kalibrasyon ve ayarları yapılmalıdır.

• Periyodik bakımlar dışında oluşan acil arızalar için, firma yılda iki (2) defa olmak üzere 

bedelsiz olarak ek servis vermeli ve yine yılda iki (3) defa olmak üzere uzaktan erişim 

ile servis vermelidir. Bu servislerden ücret alınmamalıdır.

• Periyodik bakımlar teknik servisin ziyaret planlarına bağlı olarak yapılmalı ve bakım 

öncesi müşteriye bilgi verilmelidir. Müşteri hasta randevularına bakıma göre önceden 

ayarlamalı teknik servis elemanlarının hızlı çalışması için gerekli hassasiyeti 

göstermelidir.

• Cihazların demonte veya montesi söz konusu olduğunda ayrıca ücretlendirilmelidir.

• Yılda üç kez yapılacak periyodik bakım bir gün ile sınırlı olmalıdır.

• Periyodik bakım; herhangi bir arıza veya performans düşüklüğü anında cihazın normal 

duruma getirilmesi için gerekli ayarlar, tamirat, düzenlemelerin ve kalibrasyon 

ayarlarının yapılmasını kapsamalı, gerekli yedek parçalar sözleşme kapsamı dışında 

olup müşteriye ait olmalıdır. Fakat sözleşme kapsamında olan cihazlara firma yedek 

parça satış fiyatlarından %10 özel iskonto uygulamalıdır.


