
T.C. 
A G m  VALİLİĞİ 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜKi4 PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı 
Konu 
İşin Adı

Dosya Id

54592530-211/.....  09.07.2020
Fiyat Teklifi
H A STA N EM İZD E BU LU N A N  VENTİLATÖR VE K Ö V Ü ZLER İN  PER İY O D İK  

BA KIM  O N A R IM  H İZM ET ALIM İŞİ
: 2524

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanem 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/a m addesine göre D oğrudan Temin U sulü ile 
yapılacaktır. Söz K onusu alım  için KDV hariç birim  fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.07.2020 saat: 
14:00'a kadar ivedi olarak gönderm eniz hususunda; G ereğini rica ederim .

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

1
KÜVÖZ BAKIM  ON ARIM  HİZMETİ 
(10 ADET CİHAZ BAKIM  
ONARIM I)

12 Ay

2
VENTILATOR CİHAZI BAKIM 
ONARIM I (1 ADET CİHAZ BAKIM 
ONARIM I)

12 Ay ,

KDV!Hariç Genel Toplam

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

ilgili K iş i : Kemal AKCAN -

mailto:patnosdh@hotmail.com
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AĞRI VALİLİĞİ 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

PATNOS DEVLET HASTANESİ

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi /  Oda / Firm anın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İm za

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 değerlendirilmeyecektir.
• 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 icra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres:Sansu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km İlgili Kişi : Kemal AKCAN -
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdh@hotmail.com Web:

mailto:patnosdh@hotmail.com
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TIBBİ CİHAZ BAKIM ONARIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

AKİM VE ONARIM HİZMETİNİN KAPSAMI

Hastanemiz muhtelif b irim lerinde kullanılan ve Ek listede belirtilen cihazların, belirtilen şartlar 

dahilinde periyodik bakım ile arızalarının giderilmesi hususunu kapsar.

2. BAKIM ONARIMIN ESASLARI

2.1. Bakım hizmeti; düzenli kontrol, koruyucu bakım, tam bakım, arıza giderim i (onarım), 

gerekiyorsa kurumca firm adan veya piyasadan üretici firmanın onayladığı(resm i belgeyle) temin 

edilen parçaların değiştirm e işlem lerini kapsamaktadır.

2.2. Parça değişim i gerektiği durum larda ilgili parça kurum tarafından tem in edilecek. Firma Parça 

fiyatını arıza tespitinden hemen sonra kuruma bildirecektir, kurum onayını müteakip parçalar fatura 

edilecektir.

2.3. Firma tarafından değiştirilm esi ön görülen parçalar cihazlara ait üretici firm asının onayladığı 

ORJİNAL parçalar olacaktır.

2.4. Firma, sistemin devamlı çalışır durum da bulunması için cihazın her türlü akşamının koruyucu 

bakımını periyodik bakım olarak yapacaktır. Koruyucu bakım 3 AYDA bir, mesai saatlerinde 

yapılacaktır. Toplam bir yılda 4 kez koruyucu bakım yapılacaktır. Koruyucu bakım dışındaki 

günlerde arıza meydana geldiğinde firma 48 saat içerisinde arızaya m üdahale edecektir.

2.5. Periyodik bakım larda; firma, ön görülen ve karşılıklı belirlenen her türlü ayarları yapacaktır. 

Cihazların bakımı için gerekebilecek her türlü alet firma tarafından temin edecektir. Bu aletler 

kalibreli ve sertifikalı olacaktır.

2.6. Firma cihazlara yapacağı her türlü bakım ve onarım hizmetini hastane teknik personelleri ve 

ilgili servis sorumluları nezaretinde yapacaktır. Cihaz firm aya gönderilecekse kargo masrafları 

firma tarafından karşılanacaktır.

2.7. Bakım ve kontrolde, yetki ve sorumluluk; firmaya aittir. Hastane firmanın her türlü 

çalışmalarında gözlemci bulunduracak, gözlemci elemanın istek ve tavsiyeleri firma tarafından 

dikkate alınacaktır.

3. PERİYODİK BAKIM VE ONARIM RAPORLARI

Firma, periyodik bakımları sonunda hastaneye her bakım sonrası ve onarım  g e re ^ t^d u ru m la rd a ;



akımları gösteren bir rapor verecektir Bu raporda uygulam alar net o larak görülecek, 

ılır şekilde olacak ve hastane teknik e lem anlarının ve cihaz ku llanıcıla rın ın  imzasını ihtiva 

ecektir Firma, periyodik bakım da yapılacak işlem leri gösterir üç nüsha form  düzenleyerek, bu 

form  için kurumca belirlenen yetkililerden (kullanıcı ve Hastane Teknik Servis Sorum lusu) onay 

alınacaktır, bir nüshası ödem e belgesine bağlanm ak üzere idareye verilecektir, b ir nüshası teknik 

birime diğer nüsha firm ada kalacaktır.

4. ARIZAYA M Ü D A H A LE  ES A S LA R I

4.1. Mesai saatlerindeki arızanın giderilm esi: Ortaya çıkabilecek m uhtem el bir arıza halinde bu 

durum derhal firm aya faks ile b ild irilecek, firm a ihbarı aldıktan sonra en geç 48 saat içerisinde 

teknik servis hizm eti verecektir.

4.2. Gerekli olan yedek parçanın  kurum ca piyasadan tem in in i m üteakip en geç 3 gün, firmadan 

siparişini m üteakip en geç 3 gün, şayet ihtiyaç duyulan parça firm aca yurt dışından temin 

edilecekse, en geç 90 gün içeris inde cihaz faal hale getirilm ek zorundadır.

4.3. Değiştirilmesi gereken yedek parçaların (üretici firm anın onayladığı resm i belgeyle) firma ve 

kurum tarafindan yapılan arıza tespitinden sonra, kurum fiyatı uygun görürse firm adan, uygun 

bulmazsa piyasadan(üretic i firm anın onayladığı resm i belgeyle) tem in e tm ekte serbesttir. Firma 

kurumun tem in ettiği yedek parçayı ücretsiz m onte etm ekle mükelleftir.

4.4. Arızalı cihazların tam iri m üm kün o lduğunda yerinde giderilm eli, a tö lyeye gitm esi zorunlu 

olur ise nakil işlem leri tüm üyle  firm aya ait o lacaktır

4.5. Yüklenici firma, bakım -onarım  hizmetini başka bir firm aya devredem eyecektir.

5. BAKIM VE O NARIM  ŞA R TN AM ESİN E DAHİL OLMAYAN HUSUSLAR

Grev, lokavt, savaş, doğal afetler, yangın, su baskını, patlama, terör, soygun ve hırsızlık ile 

üçüncü şahısların ihm alinden kaynaklanan hasarların g iderilm esi şartnam e hususları dışındadır. 

Ancak, yapılan bakım -onarım la  bağlantılı o larak, bakım -onarım  esnasında olabilecek her türlü 

yangın, patlama vb. durum lardan ve buna bağlı zararlardan firm a sorum ludur.

6. SÖZLEŞME ES N ASIN D A İSTEN İLEN  B E LG ELE R

16.1. Cihazlara bakım  teklifi veren firm anın, TSE cihaz bakım  onarım  teknik h izm et yeterlilik

îlgesi ve üretici ta ra fından y e tk ile n d ird iğ in e  dair belgesi bulunm alı ilgili cihazın m arka/m odel 

jilg ile ri bu belgelerde belirtilm iş o lm alıd ır

p.2. Üretici firm adan a lınm ış olan servis ve servis e lem anlarının düzenli yeni ge lişen yazılım  

jnanım ına uygun o lduğunu gösteren güncel (bakım  yapılacak seneye ait) eğitim  sertifikaları.

[.3 Bakım hizmeti verecek olan firma en az 2 adet b iyom edika l m ühendisi ve bünyesinde 

iilundurmalı ve bu personelin  en az 1 yıl süreyle bünyesinde ça lışm ış o lduğunu sigorta hizmet 

<ümü ile belge lendirm elid ir



âkım

belgesine sahip olmalıdır, 

ıcak Firmanın UTS Teknik Servis Kaydı olmalı ve ihale sırasında belgelemelidir.

.Bakım yapacak firma personelinin UTS Teknik servis kaydı olmalı ve cihaz konusunda eğitim 

aldığına dair belgesi ile birlikte ekte sunulmalıdır.

6.7. Firmaların ISO ve CE belgeleri olmalıdır

6.8. ilgili cihazların güncel parça fiyat listesi teklif dosyasında sunulmalıdır.

6.9. Teknik şartnameye uygunluk belgesi; Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve 

Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “ marka model 

cihazın Bakım-Onarım Hizmeti Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi", başlığı altında teklif veren 

firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafindan imzalanmış olmalıdır. (Vekaletname ve 

imza sirküleri ile)


