
T.C.
AĞRI VALİLİĞİ 

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü 
Patnos Devlet Hastanesi

01.02.2021

Sayı:
Konu: Fiyat Teklifi
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Hastanemiz birimlerde kullanılm ak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 2 Kalem  m al/  h izmet 
4734 Sayılı K.İ.K 'nun 22/A m addesine göre hizmet alımı işi yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin K D V  hariç birim 
fiyatınızı yazılı ve tasdikli olarak 05.02.2021 günü saat lLOO’e kadar H astanem iz Satın A lm a Birimine 
gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

İ H T İY A Ç  L İS T E S İ

S.No M a lz e m e  A d ı M iktar Birimi Birim Fiyatı Toplam Tutar

1 G E / E N G S T R O M  V E N T İL A T Ö R  B A K IM  VE 
O N A R IM I

2 A det

2
M EC  / 2000 V E N T İL A T Ö R  C İH A Z I B A K IM  
ON A Rİ Mİ

I A det

Son T e k lif  V erm e T arih i: 05 .02 .2021  g ü n ü  s a a t  1 T.OO’e T e k lif  V erm e gün ve saatine gö re  fax /m ail ile g önderileb ilecek  asılları 

elden  yada  k a rgo /posta  yo lu  ile teslim  ed ilm elid ir.
1 -T ek lif edilen  F iyat K D V  hariç  o lacak tır.
2- M al/ H izm et ve Y apım  iş lerinde gerek li tüm  nak liye  işlem leri yük len ic i firm a ta rafından  karşılanacak tır.
3- A lım a H ile, desise , vait, tehd it, n ü fuz  ku llanm a su retiy le  fesat karıştıran ların  tesp it ed ilm esi h a linde  y ine 4734  sayılı Kİ 
K anununun ilgili hüküm leri uygu lanacak tır.
4 - Bu m ek tup la  birden fazla  m alzem e için te l if  gönderilm iş ise her kalem  m alzem e için te k lif  fiya tı yazılacak , ek sik  tek lifle r 
değerlendirilm eyecek , değerlend irm e tüm  m alzem enin  top lam  bedeli üzerinde veya  ayrı ayrı yap ılacak tır.
5 -V erilen  süre içerisinde teslim  ed ilm eye tek lif le r d eğerlend irm eye a lınm ayacaktır.
6 -T ek lif veren firm a yukarıda  yazılı tüm  şartları aynen kabul etm iş say ılacak tır.

7 -T ekn ik  şartnam e ekte o lup şartnam e uygun o lm ayan  tek lif le r değerlend irm e dışı tu tu lacak tır.

F İR M A -K A Ş E
İM ZA

T.C. SA Ğ L IK  B A K A N L IĞ I P A T N O S  D E V L E T  H A ST A N E Sİ Tlf: Fax: e jn a i l :  H ız .M E H M E T  SE N A  U L A Ş D ahili:
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BAKIM ONARIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. BAKİM VE ONARIM HİZMETİNİN KAPSAMI

Hastanemiz YOĞUN BAKIM’DA kullanılan 1 adet Mec/2000 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 dair belgesi bulunmalı ilgili cihazın marka/model

bilgileri bu belgelerde belirtilm iş 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)
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1. BAKİM VE ONARIM HİZMETİNİN KAPSAMI

Hastanemiz YOĞUN BAKIM’DA kullanılan 2 adet GE/ENGSTROM 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 dair belgesi bulunmalı ilgili cihazın marka/model 

bilgileri bu belgelerde belirtilm iş olmalıdır ^  y / j g ı f y

BAKIM ONARIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ



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)


