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Patnos ilçe  D e v le t H astanesi

KONU VENTİLATÖR BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİ 19.01.2021

SAYIN ...........................................................................................................

Hastanem izin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı m alzem eler 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu'nun 
22/A m addesi gereğince doğrudan tem in usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firm aların  aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerin i idarem izin satın alma bölüm üne 
getirm eleri rica olunur.

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO MALZEMENİN ADI MİKTARI BİRİM BİRİM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

TOPLAM FİYATI (KDV 
HARİÇ)

1 VENTİLATÖR BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİ 2 ADET

TOPLAM

1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINM AYACAKTIR.

2 TEKLİFLERİN EN GEÇ 25.01.2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11:00'A KADAR SATIN A L M A  M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü 'N E VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ 

GEREKMEKTEDİR.

3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.

4 TEKLİFLER ( RAKAM  VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.

EKSİK OLAN, TARİHİ O LM AYAN , İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUM ARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMEYEN TEKLİF MEKTUPLARI 

DEĞERLENDİRMEYE ALINM AYACAKTIR.

6 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30  GÜN ALACAKTIR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATIN A L M A  BİR İM İ 

TELEFON: 0 47 2  6 1 6  1556 - 1184 

FAX: 0 47 2  616  1168 

E-M AİL: p a tn o s d h @ h o tm a il.c o m

mailto:patnosdh@hotmail.com


BAKIM ONARIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. BAKİM VE ONARIM HİZMETİNİN KAPSAMI

Hastanemiz ERİŞKİN YOĞUN BAKIM’DA kullanılan 2 adet MAOUET SERVO-S MARKA 

VENTİLATÖR CİHAZININ bakımı ile arızalarının giderilmesi hususunu kapsar.

2. BAKIM ONARIMIN ESASLARI

.1. Bakım hizmeti; düzenli kontrol, koruyucu bakım, tam bakım, arıza giderimi (onarım), 

gerekiyorsa kurumca firmadan veya piyasadan üretici firmanın onayladığı(resmi belgeyle) temin 

edilen parçaların değiştirme işlemlerini kapsamaktadır.

.2. Parça değişimi gerektiği durumlarda ilgili parça kurum tarafından temin edilecek. Firma Parça 

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

edilecektir.

.3. Firma tarafından değiştirilmesi ön görülen parçalar cihazlara ait üretici firmasının onayladığı 

ORJİNAL parçalar olacaktır.

4. Bakımda, yetki ve sorumluluk; firmaya aittir.

5.Bakımı yapılan cihaz veya değişimi olan parça 1 yıl garantili olmalıdır.

3. BAKIM VE ONARIM RAPORLARI

Firma bakımlar sonunda hastaneye; yapılan bakımları gösteren bir rapor verecektir. Bu raporda 

uygulamalar net olarak görülecek, anlaşılır şekilde olacak ve hastane teknik elemanlarının 

imzasını ihtiva edecektir. Firma, bakımda yapılacak işlemleri gösterir üç nüsha form düzenleyerek, 

bu form için kurumca belirlenen yetkililerden (kullanıcı ve Hastane Teknik Servis Sorumlusu) onay 

alınacaktır, bir nüshası ödeme belgesine bağlanmak üzere idareye verilecektir, bir nüshası teknik 

birime diğer nüsha firmada kalacaktır.

4. ARIZAYA MÜDAHALE ESASLARI

Değiştirilmesi gereken yedek parçaların (üretici firmanın onayladığı resmi belgeyle) firma ve kurum 

tarafindan yapılan arıza tespitinden sonra, kurum fiyatı uygun görürse firmadan, uygun bulmazsa 

piyasadan(üretici firmanın onayladığı resmi belgeyle) temin etmekte serbesttir.

*nakil işlemleri tümüyle firmaya ait olacaktır.

6. SÖZLEŞME ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER

6.1. Cihazlara bakım teklifi veren firmanın, TSE cihaz bakım onarım teknik hizmet yeterlilik 

belgesi ve üretici tarafından yetkilendirildiğine c f ....................... ‘ " ili cihazın marka/model

bilgileri bu belgelerde belirtilmiş olmalıdır



6.2. Üretici firmadan alınmış olan servis ve servis elemanlarının düzenli yeni gelişen yazılım 

donanımına uygun olduğunu gösteren güncel (bakım yapılacak seneye ait) eğitim sertifikaları.

6.3. ilgili ürünlerin ÜTS (ürün takip sistemi) belgesine sahip olmalıdır.

6.4.Bakım yapılacak Firmanın UTS Teknik Servis Kaydı olmalı ve ihale sırasında belgelemelidir.

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

aldığına dair belgesi ile birlikte ekte sunulmalıdır.

6.6. Firmaların İSO ve CE belgeleri olmalıdır

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

6.8. 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) I


