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

Hastanemizde kullanılm ak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 1 Kalem hizmet işi 4734 Sayılı 
K.İ.K 'nun 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin KDV hariç birim fiyatınızı yazılı ve tasdikli 
olarak 29.09.2021 günü saat l l :0 0 ’e kadar Satın Alm a Birimine patnosdh@ hotm ail.com  adresine gönderilmesi/teslim 
edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ
S.No M alzem e A dı M iktar B irim i B irim  Fiyatı T oplam T utar

1 STERİLİZASYON BİRİMİNDE CERRAHİ ALET 
YIKAMA CİHAZIN BAKIM VE ONARIM 24 AY

Son Teklif Verme Tarihi: 29.09.2021 günü saat 1 l:0 0 ’e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asıllan 
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 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 telif 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 alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkot numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
9-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.
10- Yukarıdaki malzeme veya malzemelere teklif veren firmalar verilen teklif kalemlerine istinaden Numune gönderilmesi 
zorundadır. Gönderilmeyen Numunelerin teklif fiyatları değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11-İdaremiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış 
sonrası hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.
12-Marka ve teslimat süresi belirtilecektir.
13-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.
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S T E E L C O  M A RK A  C E R R A H İ A LET YIKAM A -  D E Z E N FE K SİY O N  C İH A Z IN IN  
P E R İY O D İK  BA K İM  O N A R IM  ( Y ED EK  P A R Ç A /M A L  A LIM I H A R İÇ ) H İZ M E T

T E K N İK  ŞA R TN A M ESİ

Bu şartn am e, Devlet hastanem izde bu lunan  b ir adet Steelco m ark a  DS 700 model 
cerrah i alet y ıkam a -  dezenfeksiyon cihazının b ir  yıllık periyodik  bakım  ve onarım  işini 
kap sam ak tad ır.

1. Yapılan bu işle ilgili bakım onarım formu karşılıklı olarak doldurularak ve yetkili kişilerce
imza altına alınacaktır.

2. Sistemin periyodik bakımı dört ayda bir yapılacaktır.( yılda üç kez yapılacaktır. )
3. Cihazın periyodik bakım larından ilgili bütün test işlemleri yapılmalıdır.
4. Arızaya 48 saat içinde müdahale edilmelidir
5. Bakım sözleşmem iz süresince oluşabilecek arızalara ücretsiz m üdahale edilecektir.
6. Sistemin bakım onarımı sırasında, yüklenici firma bozuk ünitelerin , arızalı parçaların

7.Teklif veren firma .cihazın üretici olan firmadan Yetkili Servis Belgesine sahip olmalı ve bu belgeleri 
teklifi ile birlikte vermelidir

8.Teklif ve Teknik servis veren firmalar TSE kurumundan alınmış TSE 13402 Hizmet yeterlilik belgesine 
sahip olmalı teklif ile beraber vermelidir

9. Teklif ve I ekmk servis hizmeti verecek olan firma ISO 9001 CE standartlarına uygun olmalı ve bu 
belgeler teklif ile birlikte verilmelidir.

10. Arıza durumunda veya hastane gerekli gördüğünde bakım anlaşması dahilinde parçalar yüklenici 
tarafından değiştirilecektir.

11. Firma kaiibrasyon faaliyetlerini gerçekleştirecek her periyodik bakım döneminden sonra cihazların 
kalıbrasyonunun yapıldığına dair etiketi cihazın üzerine yapıştırmakla yükümlüdür.

12.Yüklenici firma kurumun yedek parça teminini tamamlanmasının takip eden en geç iki iş günü 
içinde yedek parçaları değiştirecektir

fiyatını hastane yönetimine bildirecek olup gerekli onay alındıktan sonra değişim 
gerçekleştirilecektir

13.Firma bakım onarım hizmetini başka bir firmaya devredemez

Osman BAŞBUĞAN Osman ÖZYOLCU Nejdet KARAAS1AN
r


