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Hastanemizin ihtiyacr olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin allml 4'734 sayrlı Kamu ihale

Kanununun 22ld maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapıtacaktır. Söz Konusu alm için KDV hariç

tekliflerinizi TL üzerinden 05.03.202l saat: 12:00 'a kadar satinalmao04@gmail.com adresine ivedi olarak g

hususunda; Gereğini rica ederim.
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Kişi / Oda / Firmaırn Adı veya Ticaret Ünvanr - Kaşeİmza

Ek : Teknik Şarhame
' ]trnalmanrn Yapllacağı Birim:

. Malzemeler siparişten sonıa Hastanemiz Ambarma mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

. Malzemenin şartnameye uygunluğrınun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

. Alternatif Teklif Kabul edilrneyecektir

. Teklifler Birim Fiyat iizerinden değerlendirilecektir.

. Teklifedilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi'na kaydedilerek onaylarımış iiriin numarası (barkod)

olmahdır.
. Teklifedilen ijr-uılerin onaylanmış iiııın numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
. idare, Muayenç ve kabul komisyonunca kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazıh alebi iizerine en geç l80
gün içinde Yüklİ}niciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
. Fima veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
. TelÇfk Şartname el«ed .

. En geç 3 (üç) giln içerisinde faturası kuruma ulaştınlmayan Mal /Hiznetin ödemesi yapılmayacaktr.

. Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilaflarıır hallinde Ağı Mükemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

. Teklifyeren Firma,/Firmalar üukandaki maddeleri kabul etıniş sayıh.
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Sayfa 1

Miktar Birimi Biriİr--
FiyatıS.No Malzeme Adı Sut

Kodu UBB ToplamTutar

l2 BAKIMl

FRESENiUS MARKA
HEMODİYALİZ CİHAZI BAKIM
oNAzuM(l3 ADET)

12 RAK lM2
MOBİL Ro SiSTEMi BAKIM
ONARIM (1 ADET )

3
Ro SiSTEMİ BAKIM ONAR]M (l
ADET )

12 BAKIM

Genel Toplam
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IIEMoDiyALiz üNirnsiNnE BuLuNAN
Ro sisrBıır,Bni uxr*r oNARIM TEKNiK şınrNaı.msi

Bu Şartname sağhk bakanlığınm su santma sistemleri yönergesi uyafinca hemodiyaliz bölümü reverse
osmos su 4rıtma sistemi aylık bakm ve onanmnl işlerini kapsar.şartrram"ye İsrs olacak tanımlar
aşağıda beli+tilmiştir.

Bakrm - onarım: Sistemde meydarıa gelebilecek arızalan önlemek ve sistem performaısrnı arttrrrıak,
arıza olasılığuıı aza|tmak sistemin ömrünü uzatmak, etkin çalışmasrnı sağlamak amacıyla firma
taraflndan sistemin yapısna uygun olarak önceden belirlenmiş aralıklarla periyodil< olarak temizleyici,
koruyucu ve diizeltici nitelikte ve gerektiğinde parça değiştirmeyi (monte 

"İın"yi1 
a" kapsayan her İıırıtl

girişim ve kontroldiiır.

Yedek ParÇa: sistemde anzanm giderilmesi, performansın artrnlması, tam kapasite çalışılması için
değiştirilrnesi zorunlu olan her türlıi parçayı ifade eder.

DezenfeksiYon : Sağlık Bakanlığıııın yönetmenliği gereği yüklenici firma 3 ayda bir özel
solüsyonla 

_ 
dezenfeksiyon işlemi yapacaktır kullanılacak sarf malzeme yüklenici firma tarafından

_'ıarşılanacaktr.

l. Bakım - Onanm firma tarafından idarenin herhangi bi yazıh veya sözlü isteği olmakszın Ayda
1 kere den az olmamak üzere bakrm yapılacatlr. Firma yaptlğ1 her bakım için ıapor tutacak ve bu
raporun 1 nüshasnl hastanenin belirleyeceği ilgili kişiye teslim edecektir.
2. Her bakımda cihazuı elektrik elektronik ve hidrolik aksamlan kontrol edilecektir.
3. Her bakımda sistem deki sıvı kaçaklan kontrol edilecektir.
4. Her bakımda su değerleri (tds, sertlik, klor, ph vb) ölçülecektir.
5. Her bakımda cihaz tam performans ve sorunsuz faai olacaktır
6. Yüklenici Firmanın TSE 12426-12843 h:r,met yeterlilik belgesi(diyaliz ve saf su antma sistemleri
için)sahip olmalıdır.
7. YiikleniciFirmanıniso13485-20169001 20l5-14O0l 2015İSo45001-20ı8sahipolmalıdır.
8. Yi,iklenici firmanuı Tübı cihaz satış merkezi yetki belgesi olrnalıdır.
9. Yüklenici firmanın Satış sonrası himıet yeterlilik belgesi olrıalıdır.
l0. Teknisyenlerin bakım yaparken kullandıklan ölçüm cihazlann TURKAK tarafindan akredite
edilmiş bir kalibrasyon firmasırıdan güncel olmalı ve firma ölçilın cihazlannn güncel sertifikalannı
dosyaya koymalıdır.

_'1. Firma; idarenin, isteğine bağlı olarak periyodik batırnlann dışında ek olarak, sistemin tiimü veya bir
-bölümü için bakm işlemlerinin tümünü Veya bir bölümünü ek bir ücret istemeksizin yerine

getirilecektir. Sistemin bulunduğu yeıden idarenin istediği üzerine herhangi bir yere taşınmast
durumunda kullanılacak malzemeler idareye sunulup ücreti karşılığında idarenin onayı almarak sistemin
taşrnmasnı firma gerçekleştirecektir.
12. Firma aylık peridiyodik kontrollerde iletkenlık,ph,seıtlik,klor,sıcaklık ölçümleri ham su ve saf su
için ayn ayn yaparak teknık servis formuıa kaydedecektir. Sistemdeki ön antma ünitelerin yftama
saatlerin kontrolleri yapılarak gerekli ayarlamalar yapılmalıdu bakım esnasrndan ön antma yıkamalan
manuel yaprlmalıdır.RO cihazın basınç ayarlan kontrol edilerek sistemin en üst peıformansda çalişması
şağlanacaktır.cihazın iiretim ve atık debileri kontrol edilerek teknık servis formuna kaydedilecektr.
13. Periyodik bakımlann saati firmanın önerisi ile idare tarafirıdan kararlaştınlr. Periyodik bakıınlar
idarenin onayı ile normal çalrşma saatleri (08:00-17:30)içind e İdarenin bilgisi ve gözetiminde
yapılacaktır. Seans sonrası yapıiması gereken işlemlerde veya idare isteği takdirde bakırrı_lar çahşma
saatleri dışında da ek bir ücret istemeksizin yapılacaktır.
14. Onanm işlemlerinin firma tarafindan başlatılması için gereken süre, anza bildiriminin, idare
tarafından sözlü veya yazılı olarak firmanm teknik servisine ,&ürosuna /sorumlusuna bildirildiği saatte
başlar.
15. Hastane anza bildirmesi durumunda firma 6 saat içerisinde anzaya müdahale edecektir.. Y{dek parça
gerektiği durumlarda bu siire 12 saat olacaktrr. l
İO. İauİ. firmad an sözleşme siiresi içinde herhaogi bir zaman.,yeterli görp$l1gi eLman ların
değiştirilrnesi ve/veya sayı|arın aıl t u,ıh-ü,ıasın ı isteyebitrL BFdururnd7 .i{41eden hiçfirlşekilde ek ücret
istemeyecekıir. ;:. e Ü' 
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17. F.iıma bakm ve onanm hizınetlerini verebilmek için teknik eleman desteğini, yedek parça teminini
vc diğer hususlan idarenin işletme zatarlarırıa yol açmayacak veya bu zarar7an asgariye indirecek
şekilde sağlayacağnı taahhüt eder. Firma çalşanırr işletme zararlanna yol açmasr halinde bu zarar
yüklenicid en tazmin edilir.
18. Bakım - Onanm esnasırıda değişmesi gerekli görülen anzalı parçalann tutanak ile tespıt edilip bakım
raporuna zorunludur.yazılı olur olmadan yedek parça değişimi yapılamaz yedek parça ihtiyacı

fiıma tarafından hastaneye fiyat teklifi verecek hastanenın teklif şartlannı kabulbuIunması alınde
ettiğini bel
süresinde y

en yazurın yüklenici firmaya ulaşmasmr müteakip teklif şartlaında belirten teslim
dek parça kullanım yerinde olacak ve çıkanlan parça hastane teknft servis sorumlusuna
ek ve sadece değiştirilen yedek parçalar için ayn bir fatura tanzrm edi]ecektir. idare onayına
ve idarenin onayı alındıttan sonra değiştirilir. Firma tarafırıdan temini gerçekleştirilen

teslim ed
sunulduktan
yedek parçalar için (parça ücreti hariç) işçilik nakliye ve montaj firma tarafından ücretsiz
gerçekleştirilir.yüklenici firma orjinal olrnuyan veya ikinci el yedekparça kullanılmayacaktır.
19. Firma tarafmda ternin edilen ve montajı yapılan yedek parçalar kulanım hatalan hancinde firma
tarafindan en az 1 yflik garanti altmda olacaktr
20. Bakım onarım işlemini gerçekleştirecek olan teknisyenler su sistemleri üzerine eğitim alrnış
seılifikalı personel olrnalıdır. ve bu belgeyı kanıtlamalıdır sertif*alar güncel ve süresi geçmemiş
olmalrdr.her teknisyenuı yaka kartı tanıtma kaıtı olmak zorundadrr.
21. Fiıma bünyesinde çalışan teknık personel listesini ve irtibat bilgilerini dosyaya koymak
zorundadır.bakım yapacak teknisyenler firma bünyesind e enaz 3 yıl çalışmış olmalıdır.ve bununıİ iıgiıi
sgk kayıtlarırıı dosyada sunmak zorundadrr.

._,)2. Firma bakırı sözleşmesi için malzeme su ve yanlız işçiliği kapsıyacak şekilde idareye teklif
verecektir
23. İdare bakım ve onanm srrasrnda firma teknik elemanlannın sözleşme kapsamındaki sisteme girme
yetkisi verecek ve çalışma sahası sağlayacaktır.
24.Ffuırıa çahşma sahasında iş güvenLiği ile ilgili tedbirleri kendisi alrnakla yiiktinılüdiir.
25. Teklif verecek firma referans göstermelidir.
26. Teklif verecek firma alt yüklenici firma çalıştıramaz
27. Yüklenici firma bünyesinde çalişan teknık personel UTS kayıtlaruı aktıf olması zorunludur.
28. Teklif verecek Firma hemodiyaliz su antma sistemleri ile ilgili iş bitirme belgesine sahip olrnalıdır.
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14, Bakım - onanm esnasında d eğişmesi gerekli görülen y-edek parçalar firma taraflndan idareninonayuıa sunulduktan ve idarenin onay, alıid*tan'r"*"'aJ,iş,rıi..Frma tarafndan temini
Ş:inf}:iJ:i,J,lİr',[ParÇalar iÇi', (il;;;;'öi*!''* nakıiye ve montaj firma tarafindan

İİÖ'ffi:ll|,Tda 
temin edilen ve montaj. yapılan yedek parçalar firma tarafindarr en az ı yılhk garanti

]:'İ:ffi#-.. 
sözleŞmesi iÇin malzemesiz ve yanlız işçiliği kapsıyacak şekilde idareye teklif

;]*Tfl:rff:"r:İH.';f":*ğİffi:"?knik elemanlannın sözıeşme kapsamurdaki üniteye giıme
jI. j.Il|ı verecek firma relerans gösıerme|id ir.l9. Tekiif verecek firma alt ytitl.n'ici lİrma'İuİİr',.u.-
20, Yüklenici firma bünvesind. çrı;i", i.LI* p'."lrffrra kayııların akıılolması zorunludur.2l, Tekiif verecek Firrna hemodiy.il 

";;i;;t"urii "i,,*" 
belgesine sahip olınalıdır.

Df.|-
o

L\,,\

-/l

i|---



MoBiL Ro SiSTEMi BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname sağlık bakanlığırı!ıı su santma sistemleri yönergesi uyalrnca hemodiyaliz bölümü reverse
osmos su antma sistemi aylık bakım ve onanmını işlerini kapsar.şartniımeye esas olacak tanımlar
aşağıda belirtilrniştir.
Bakrm - onanm: Sistemde meydana gelebilecek anzalan önlemek ve sistem performansrnı aıttırmak,
arza olasılığuıı aza|tmak sistemin ömriinü uzatmak, etkin çahşmasınr sağlamak amacıyla firma
tarafindan s]stemiı yapısına uygun olarak önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak temizleyici,
koruyucu ve düzeltici nitelikte ve gerektiğinde parça değiştirmeyi (monte etmeyi) de kapsayan her türlü
girişim ve kontroldiir.
Yedek parça: sistemde anzanın giderilmesi, performansm artırı-lması, tam kapasite çalışılması için
değiştirilmesi zorunlu olan her türlii parçayı ifade eder.
Dezenfeksiyon : Sağhk Bakanlığmn yönetmenliği gereği yfülenici firma 3 ayda bir özel
solüsyonla dezenfeksiyon işlemi yapacaktr kullanılacak sarf ma]zeme yiiklenici firma tarafindan
karşılanacaktır.
Bakım - Onanm ffuma tarafindan idarenin herhangi bir yazılı veya sözlü isteği olmaksızın Ayda
l kere den az olmamak üzere bakim yapılacaktır. Firma yaptğı her bakım için rapor tutacak ve bu
raporun 1 nüshasını hastanenin belirleyeceği ilgili kişiye teslim edecektir.
Bakım onanm esnasında yapılacak işler

o su sertlik ölçümleri
o ph ölcümü
. klor ölçiimü
ı İletkenlik ölçiimü
. Üretim ve atık kontrolleri
. Basnç kontrolleri
. Elektrik ve mekanik kontroller

1 .Hastane anza bildirmesi durumunda fiıma 6 saat içerisind e arrzaya müdahale edecektir. Yedek parça
gerektiği durum]arda bu süre l2 saat olacaktır.Periyodik bakımlann saati firmanın önerisi ile idare
ıarafından kararlaştuılır idarenin onayı lle normal çalışma saatleri (08:00- l 7:30)içind e İdarenin bilgisi
ve gözetiminde yapılacakt ır.
2.Bakım - Onanm esnasında değişmesi gerekli görülen anzalı parçalarırı tutanak ile tespıt ediLip bakım
raporuna yazlması zorunludur.yazılı olur olmadan yedek parça değişimi yapılamaz yedek parça ihtiyacı
bulunması halınde firma tarafından hastaneye fiyat teklifi verecek hastanenrn teklif şartlaını kabul
ettiğini belirlen yazrnın ytiklenici firmaya ulaşmasrnı müteakip teklif şartlarında belirten teslim
süresinde yedek parça kullan n yerinde olacak ve çıkanlan parça hastane teknık sewis sorunlusuna
teslim edilecek ve sadece değiştirilen yedek parçalar için ayn bir fatura tanzım edilecektir. İdare onayma
sunulduktan ve idarenin onayı alrndıktan sonra değiştirilir. Fiıma tarafndan temini gerçekleştirilen

-yedek parçalar için (parça ücreti hariç) işçilik nakliye ve montaj firma tarafirıdan ücretsiz
gerçekleştirilir.yüklenici firma orjinal olrnuyan veya ikinci el yedek parça kullanılmayacaktır
3.Yüklenici Firmanın TSE 12426-12843 himet yeterlilik belgesi(diyaliz ve saf su antma sistemleri
içiıılsahip olma|ıdır.
4.Yüklenici Firmanm ISO 13485-2016 9001 2015 -14001 2015 ISO 45001-2018 süip olrrnlıdır.
S.Yfülenici firmanm Tıbbı cihaz satış merkezi yetki belgesi olrnalıdr.
6.Yüklenici firmanın Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.
7.Bakım onanm işlemini gerçekleştirecek olan teknisyenler su sistemleri üzerine eğitim almş sertifikalı
personel olmalıdır. ve bu belgeyı kanıtlama]rdır sertifikalar güncel ve siiresi geçmemiş olrnalrdır.her
teknisyenm yaka kartı tanltma kartı olrnak zorundadır.
8.Firma bünyeshde çalışan teknık personel listesini ve irtibat bilgilerini dosyaya koymak
zorundadır.bakım yapacak teknisyenler firma bünyesind e enaz 3 yıl çalışmış olmalıdır.ve bununla ilgi[i
sgk kayıtlanıı dosyada sunmak zorundadır.
9.Firma bakım sözleşmesi için malzemes2 ve yanlız işçiliği kapsıyacak şekilde idaıeye teklif verecektir
lO.İdare bakrm ve onanm srasrnda fiıma teknik elemanlanıın sözleşme kapsamndaki sisteme girme
yetkisi verecek ve çalrşma sahası sağlayacaktır.
1l.Teklif verecek Firma hemodiyaliz su antma sistemleri ile ilgili iş bitirme belgesine sahip olmalıdır.


