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Sayın................................................................................................................

Müdürlüğümüze bağlı Patnos İlçe Devlet Hastanesinde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi 
belirtilen 1 Kalem mal/ hizmet alım işi 4734 Sayılı K.İ.K 'nun 22/A maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma 
ilişkin KDV hariç birim fiyatınızı yazılı ve tasdikli olarak 24.02.2021 günü saat l l :0 0 ’e kadar Patnos Devlet 
Hastanesi Satın Alma Birimine ('patnosdh@hotmail.com') gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ
S.No Malzeme A dı Miktar Birimi Birim Fiyatı ToplamTutar

1 ALCON MARKA FACO CİHAZIN BAKIM VE 
ONARIMI 1 Adet

Son Teklif Verme Tarihi: 24.02.2021 günü saat 1 l:00’e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları 
elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir.
1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
6-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot 
ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas 
almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme 
yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.
7-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA
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BAKIM ONARIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. BAKİM VE ONARIM HİZMETİNİN KAPSAMI

Hastanemiz AMELİYATHANE'DE kullanılan ALCON GÖZ FACO 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

tarafından yapılan arıza tespitinden sonra, kurum fiyatı uygun görürse firmadan, uygun bıgmaesa
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piyasadan(üretici firmanın onayladığı resmi belgeyle) temin etmekte serbesttir.

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

belgesi ve üretici tarafından yetkilendirildiğine dair belgesi bulunmalı ilgili cihazın marka/model 

bilgileri bu belgelerde belirtilmiş olmalıdır

6. SÖZLEŞME ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER

nakil işlemleri tümüyle firmaya ait olacaktır.



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


