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

Hastanemiz ve bağlı birim lerde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı 
hizmet 4734 Sayılı K.İ.K ’nun 22/a maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma 
yazılı ve tasdikli olarak 24.08.2021 günü saat 10:00’e kadar Patnos Devlet 
gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

İdari ve

İHTİYAÇ LİSTESİ
S .N o M alzem e A dı M iktar B irim i Birim  Fiyatı Toplam Tutar

1
RÖNTGEN GÖRÜNTÜLEME CİHAZI BAKİM  
VE ONARIMI 2 Yıl

Son Teklif Verme Tarihi: 24.08.2021 günü saat 10:00’e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları 

elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir. (p a tn O S d h @ h o tm a İl.C O Ill)
1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacakta-.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için te lif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler 
değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasmdan 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 eşleşm ediğini tespit ederek geri ödeme 
yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.
9-İdaremiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış sonrası 
hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.
10-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.

Not: 1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışmdaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

ve birimi belirtilen 1 Kalem mal/ 
ilişkin KDV hariç birim fiyatınızı 
Hastanesi Satın Alma Birimine

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ Tlf: Fax: e_mail: Hız.KEMAL AKCAN Dahili:
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DİJİTAL RÖNTGEN GÖRÜNTÜLEME CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- PATNOS Devlet Hastanesinde bulunan DR-RAD marka X l-C  model röntgen cihazının parça 
hariç bakımı ve onarım ı işi

2- Yüklenici, cihazların üretici firması tarafından verilm iş ilgili cihazlara ait özel bakım-onarım 
yetki belgesi ve eğitim belgelerini sunmalıdır.

3- Yüklenici, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen, teklif verilen cihazın markasını 
kapsayan TS 12426 "Yetkili Servisler-Tıbbi cihazlar için-Kurallar" Hizmet Yeterlilik Belgesi 
sunmalıdır.

4- Yüklenici aşağıda tarif edilen bu bakım ve onarım işlerini sözleşme ekinde yer alan çerçevede 
yapacaktır.

Bakım: Cihazlarda meydana gelebilecek arızalan önlemek, sistemin devamlılığını sağlamak, sistem
performansını arttırmak, arıza olasılığını azaltmak, sistemin ömrünü uzatmak ve etkin çalışmasını
sağlamak amacıyla yılda 1 (bir) defa periyodik bakım yapılacaktır.

Onarım(Arıza Bakımı) : Sistemlerin tümünün teknik prosedürlerde belirtilen performans ve/veya 
fonksiyonlarından bir veya birkaçını kısmen veya tamamen yerine getirememesi veya bir hatanın 
ortaya çıkması durumunda, sistemlerin gerektiğinde tamiri, parça değiştirmeyi ve monte etmeyide 
kapsayan sistemlerin tam fonksiyonlu çalışır hale gelmesi için gereken her türlü işlemdir.

Yedek Parça : Cihazlarda arızanın giderilmesi, devamlılığın sağlanması, performansın arttırılması, 
tam kapasite çalışması için değiştirmesi zorunlu olan her türlü parçayı ifade eder.

Malzeme : Cihazlarda bakım ve onarımı sırasında gerekli her türlü sarf bakım ve temizlik ve 
koruyucu malzemeyi kapsar, (yüklenici firmaya aittir.)

5- Periyodik bakımların saati yüklenicinin önerisi ile idare tarafından belirlenir. Periyodik 
bakımların idarenin onayı ile normal çalışma saatleri (08:00-17:00) içinde ilgili birimin bilgisi 
ve gözetimi altında yapılacaktır, idare istediği takdirde bakımlar çalışma saatlerinin dışında da 
ek bir ücret talep etmeksizin yapılacaktır.

6- Onarım işlem lerinin yüklenici tarafından başlatılması için gereken süre arıza bildiriminin, 
idare tarafından (7 gün 24 saat) sözlü veya yazılı olarak yüklenicinin teknik servisine, 
bürosuna, sorumlusuna bildirildiği saatte başlar.

7- Yüklenici ve adına sürekli ve/veya geçici çalışanların her türlü sosyal ve özlük haklarından, 
güvenliklerinden yüklenici sorumludur. İdarenin dolaylı ve dolaysız herhangi bir sorumluluğu 
olmayacaktır.

8- Yüklenicinin dışarıdan aldığı hizmetten ve-veya geçici elemanların yapacağı tüm işlerden ve 
sonuçlardan yüklenici sorumlu olacaktır. İdare 3. Kişileri muhatap almayacaktır.

9- Yüklenici mümkün olduğunca sorumlu elemanı değiştirmeyecektir.
10- Onarım için gerekli olan yedek parçaları yüklenici temin etmekle yükümlüdür, idarenin 

onayına müteakip satın alma işlemi yapılır.
11- Arıza bildirim lerinde ilk müdahale süresi 48 saattir. Telefonla yapılması gereken 

müdahalelerde hastane gerekli altyapıyı sağlamakla mükelleftir. Arıza bildirim leri idarenin 
belirleyeceği kişiler tarafından yüklenicinin fax veya telefonuna yazılı veya sözlü yapılıp kayıt



altına alınacaktır. Mesai saatleri dışında ve resmi tatillerde arıza bildirim i hastane nöbetçi 
amirlerince yükleniciye telefonla bildirilecek ve bildirim saati ve bildiren kişinin kimliği 
tutanak altına alınacaktır ve yüklenici sözleşme şartları dahilinde yerinde müdahalesini 
gerçekleştirecektir. Parça gerektirmeyen durumda aynı gün arıza giderilecek yedek parça 
gerektiren durumda 2 gün içinde yurt dışından yedek parça tedariki gerektiğinde ise arıza 15 
gün içerisinde giderilmelidir. Giderilmemesi durumunda cezai işlem her bir gün için sözleşme 
bedelinin % 0.2 (binde2) oranında uygulanır.

12- Yüklenici bakımları esnasında ömür süreleri dolmakta olan (tüp vb.) sarf malzemeleri veya 
kısa süre içerisinde arızalanması muhtemel yedek parçaları en kısa zaman içerisinde ilgili 
birime ve idareye servis raporu ile birlikte sunar.

13- Arızanın ve bakımın sonuçlanması, ilgili birimin sorumlusunun onayı ile gerçekleşmiş 
sayılacaktır.

14- Yüklenici sözleşmede yer alan sistemlerin tümüne yapılan bakımlar için bakım cetveli 
düzenleyerek ilgili birime teslim edecektir. Bakım cetvelinin teslim edilmemesi bu süreler 
içerisindeki aylarda idare, yüklenicinin bakım yapmadığını varsayacak ve bakım için ödeme 
yapmayacaktır.

15- Yüklenici arızanın giderilmesi sırasında ve/veya sonrasında varsa yazılım programlarında, 
cihaz özelliklerinde up-grade, iyileştirme gerektirdiği takdirde programın upgrade ve kurulum 
işlemini ve sonrası bir kullanıcı eğitim i gerektirdiği takdirde bunu yüklenici ücretsiz olarak 
yapacaktır.

16- Yüklenici cihazların bakımları esnasında yapılan işlemler ve kalite kontrol ölçüm sonuçlarını 
servis raporu içinde bulundurmalıdır. İlgili birime her bakım ve arızanın sonunda teslim 
etmekle yükümlüdür.

17- Sözleşme süreci içinde yanlış işçilik/montaj/bakımdan kaynaklanan nedenlerle firma 
tarafından periyodik olarak yapılması gereken kontrol, bakım ve onarım ların yapılmaması 
(bakım ve onarım cetvelleri ve idarenin yaptığı denetleme sonuçları dikkate alınacaktır.) 
yanlış/kalitesiz/ kullanılm ış/ucuz/ yetersiz adette yedek parça ve malzeme (yedek parça 
faturaları dikkate alınacaktır.) kullanımı sonucu arızalanan ve çalıştırılamayan ekipmanların, 
parçaların yenileri, firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.

18- Yüklenici, bakım ve onarım hizmetlerini verebilmek için teknik eleman desteğini, yedek parça 
tem inini ve diğer hususları idarenin işletme zararlarına yol açmayacak veya bu zararları 
asgariye indirecek şekilde sağlayacağını taahhüt eder.

19- İdare bakım ve onarım sırasında yüklenicinin teknik elemanların sözleşme kapsamındaki 
sistemlere girme yetkisi verecek ve hastane teknik elemanı nezaretinde ve çalışma sahası 
sağlanacaktır.

20- Yüklenici firma bakım onarım ve işçilik adı altında (yedek parça ve sarf malzemeler hariç) 
ayrıca hiçbir ücret talep etmeyecektir. İdare fiyatını uygun bulmadığı yedek parçayı piyasadan 
temin edebilir. Ve bu parçanın muadil olması sorumluluğu idareye ait olmak üzere yüklenici 
bu parçanın montajı için ücretsiz yapacaktır.

21- Yüklenici firma değiştirilen yedek parçaların eskilerini idareye teslim edecektir. Değiştirilen 
yedek parçalar ly ı l garantili olacaktır. İdare arızalı parçayı yükleniciye iade etmesi halinde , 
yeni parça fiyatının indirim i sağlanacaktır.

22- Yüklenici, sistemde veya cihazda meydana gelebilecek yüklenici teknik elemanlarının 
ihmalkarlığı sonucunda vukuu bulduğu ispat edilen her türlü kusur, hata veya arızanın sebep



23- Yüklenici firma sözleşme süresi içinde arıza bildirim i yapılan cihazlar için sözleşme süresi 
bitmiş dahi olsa cihazları sağlam ve çalışır durumda teslim edecektir.

24- Doğal felaketler yangın vb. mücbir sebepler firmanın kontrolü dışında meydana gelecek 
hasarlar ve arızalar, bu sözleşme kapsamına dahil değildir. Böyle bir hasar durumunda, hasar 
tespiti firma yetkilisi tarafından bedelsiz yapılacak ve konu ile ilgili tüm masrafların 
hastanemiz tarafından ödenmesi kaydı ile arızanın giderilmesine çalışılacaktır.


