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Sağl* Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve mikarı yazılı 12 AYLIK 4 ADET HEMODİYALİZ
cfrAzl BAKIM ONARIM ırizıııprİ fo,B ınıvıoDİyALiz sU ARITMA sİsrnıd BAKIM
ONARIM ffiZlllBt ALIIW işi 4734 Sayılı Kamu İıale Kanunun 22ID maddesi kapsamında alınacak
olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplaıı fiyatının l5l02l202l tarih ve saat l2:00'a kadar
hastarıemiz sahn alma birimine elden teslim edilmesi yaü diyadindh@ernail.com adresine göndermenizi
rica ederim.

Bilgilerinize aız ederim.

İdari ve Müdürll

Dr.Vedat

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Sahn alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayrr ile) KDV hariç TL olarak diDenlenecektir.
- Eksik doldurulan ilzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaliır.
- - Alımlar http://wıuw.aeriihale.gov.trle-posta adresliAPı Valiliği İhale YOnetim Sisteminden de ilan
edilınektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
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HEMODİYALİz tıxirnsiıınn BL]LIJNAN no sisrnıvıi narrıvı oNARIM rnı<xir
şanrxanırsi1. Bu Şartıame hemodiyaliz böliimü su antma sistemi aylık bakım ve oıranmıru işlerini kapsaı.

Balıım - onınm: Sistemde meydana gelebilecek arızaları önlemek vg sistem performansını
arttırmak, anza olasılığını azaltmak sistemin ömrilnü uzatnak, etkin çalışmasını sağlamak amacıyla
firma tarafından sistemin yapısına uygun olarak önceden belirlenmİş *ıı.ı*ı" İeriyodik olarak
temideYici, koruYucu ve dtizeltici nitelikte ve gerekiiğinde parça değiştirmeyi (monte etrıeyi) de
kapsayan her tiirlü girişim ve kontoldiir.
Yedek ParÇaı sistemde anzaıun giderilmesi, performansın artınlmıısı, tam kapasite çalışılması için
değiştirilmesi zoruıılu olan her tiirlü parçayı ifade eder.

DezenfeksiYon : Sağl* Bakanlığuun yönetrıenliği gereği ytıklenici firma 3 ayda bir özel
solüsYonla dezenfeksiyon işlemi yapacaktır kullanılacak sarf-mlze.e ytiklenici fırmh tarafindan
karşılanacaktır.
2. Bakım - Onarım firma tarafindan idarenin herhangi bir yazılı veya sözlü isteği olmaksıan Ayda l
kere den az olınamak rq: bakım yapılacaktır. Firma yaptığı her bakım için rapor tutacak ve bu raporun
lnüshasınıhastaneninbelirleyeceğiilgilikişiyeteslimedece}ıir.
3. Yİiklenici firma bakımda cihazlanıı Flow 300-5O0-SOO akışkanlık kalibrasyonlan ve ısı conduktivity
(iletkenlik) kalibrasYonlan TMP basınç kalibrasyonlan Tl Testi sıcak dezenfeksiyon ve makinalann
genel kontollerini yapacaktır.
4. Fiımanın TSE l242Ll2843 hizmet yeterlilik belgesi ve İso ı3485_20ı6 9001 2015 _ ı4O0r 20ı5
OHSAS 18001 2007 sahip olmalıdır.
5. Yüklenici fİrmanın Tıbbı cihaz sıtış merkezi yetki belgesi olmalıdır.
6. Teknisyenlerin bakım yaparken kullandıklan cihazlann kalibrasyonlan olmalı.
7. Firma; idarenin, isteğine bağlı olarak periyodik bakımtann dışında ek olarak, sistemin tiimü veya bir
bölilmü iÇin bakım işlemlerinin tiimiinü veya bir böliimiınü ek bir ücret istemeksizin yerine
getirilecektir. Sistemin bulunduğu yerden idrenin istediği tizerine herhangi bir yere taşınması
dıırumunda kullanılacak malzemeler idareye sunulup ücreü karşılığında idarenin onuy, alİnarak sİstemin
taşınmasını firnıa gerçekleştirecektir.
8. PeriYodik bakımlann saati fııırıanın önerisi ile idare tarafindan kararlaştınlır. Periyodik bakımlar
idarenin onayı ile normal çalışma saatleri (08:00-17:30)içinde idarenin bilgisi ve gözİtiminde
yapılacaktır. Seans soıırası yapılması gereken işlemlerde veya idare istegi takdirda bakımlar çalışma
saatleri dışında da ek bir ücret istemeksizin yapılacaktır.
9. Onarım işlemlerinin firma tarafından başlatılması için gereken stire, anza bildiriminin, idare
taratndan södü veya yaalı olarak firmanın teknik servisine /biirosuna /sorumlusuna bildiriıdiği saatte
başlar.
l0. Hastane arvabildirmesi durumunda firma 12 saatiçerisinde rnzayamüdalıale edecektir. Yedek
parça gerektiği durıımlarda bu siire 24 saatolacaktır.
11. İdare firmadan sözleşme stiresi içinde herhangi bir zamaıu yeterli görmediği elemanlann
değiŞtirilınesi velveya sayılann arttınlmasuu isteyebilir. Bu dunımda idareden hiçbir şekilde ek ücret
istemeyecekiir.
12. Firma bakım ve onanm hizrııetlerini verebilmek için teknik eleman destğini, yedek parça teminini
ve diğer hususlan idarenin işletnıe zararlanna yol açmayacak veya bu zararlan asgariye indirecek
Şekilde sağlayacağını taalılıüt eder. Firma çalışanın işletrıe zararlanna yol açması halinde bu zarar
ytikleniciden tazrrıin edilir.
13. Bakım - Onarım esnasında değişmesi gerekli görülen yedek parçalar fırma tarafından idarenin
onayına sunulduktan ve idarenin onayı alındıktarı sorıra değiştirilir. Firma tarafından temini
gerÇekleŞtirilen yedek parçalar için (parça ücreti hariç) işçilik nakliye ve montaj firma tarafından
ücretsiz gerçekleştirilir.
14. Firma tarafında temin edilen ve montajı yapılan yedek parçalar firma tarafından en az l yıllık garanti
altında olacaktır
15. İdare bakım ve onıınm sırasrnda firma teknik elemanlannın sözleşme kapsamındaki sisteme girme
yetkisi verecek ve çalışma satıası sağlayacaktır.
16. Teklif verecek firma referans göstermelidir.
17. Teklif verecek firma alt ytiklenici firma çalıştıramaz.
l8. Teklif verecek Firma hemodiyaliz su antrıa sistemleri ile ilgili iş bitirme belgesine süip olmalıdır.


