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

Hastanemizde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 3 Kalem hizmet işi 4734 Sayılı 
K.İ.K ’nun 22/A maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin KDV hariç birim fiyatınızı yazılı ve tasdikli 
olarak 13.10.2021 günü saat ll:00’e kadar Satın Alma Birimine patnosdh@,hotmail.com adresine gönderilmesi/teslim 
edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

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

1 ERTUNÇ ÖZCAN MAGOC LOGİA KÜVÖZ 
BAKIM VE ONAR1MI 5 Adet

2 ERTUNÇ ÖZCAN BABY NEST KÜVÖZ 5 Adet
3 VELA VENTİLATÖR 1 Adet

Son Teklif Verme Tarihi: 13.10.2021 günü saat l l : 0 0 ’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 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 tek lif 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 bunlarm 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 
almayacakta-, 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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1. İŞİNTANIMI

l.l.Sözkonusu hizmet T.C Sağlık Bakanlığı Ağrı İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ağrı Patnos 
Devlet Hastanesinde kullanılmakta olan 5adet Ertunç Özcan Marka Magic Loggia 
Ultimate model cihazın yedek parça dahil, 5 adet Ertunç Özcan Marka BabyNest 1-700 
model cihazın yedekparça hariç, 1 adet Carefusion Marka Vela model Mekanik 
Ventilatör Cihazının yedek parça hariç(oksijen sensör, ydlık bakım kiti ve batarya 
dahil) 12 (On iki) aylık parça hariç dahil ve onarım hizmeti alımı teknik şartnamesidir.

2. ŞARTNAMEKAPSAMI VE VERİLECEK TEKNİK HİZMETDETAYLARI

2.1. Teklif Dosyasında İstenecekBelgeler

21.1. Yüklenici firmaya ait TSE- 12426 veya TSE- 13703 yetkili Servis hizmet yeterlilik belgesi 
olmalıdır. Belgede firmanın ventilatör ve kuvöz cihazına hizmet verebildiği belirtilmelidir.

212 Yüklenici firma, cihazın üretici firması tarafından verilmiş teknik eğitim sertifikası ve ya 
cihaz ile ilgili hizmet veren tek yetkili belgesiolmalıdır.

213. Teknik hizmet verecek firmanın en az bir adet kalite sertifikası 
bulunmalıdır.(CE,IS09000,9001vs)

21.4. Teknik ölçümler için cihaz sertifikaları bulunmalıdır.

2.2. Teknik ServisHizmetleri

221. Firma cihazların muayene, kalibrasyon, bakim ve onarım yapılması işlerini sözleşme süresi 
içinde ifaedecektir.



222 Periyodik bakımlar, 12(on iki) ayda bir bakım yapılacak şekilde yılda 3 kez,hastanemizin 
Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi ve ilgili firma teknik sorumlusu tarafından hazırlanacak 
takvim çerçevesinde belirlenen tarih ve saatlerdeyapılır.

223. Gerek yıllık bakımlar gerekse ara müdahaleler ve kalibrasyonlar klinik mühendislik 
birimi ve hastane yetkili biriminin bilgisi dâhilinde yapılacaktır.

224. Yüklenici periyodik bakım için belirlenen aralıklar da bakım ve Onanma gelmeden 
enaz 5(beş) iş gününden önce geleceğine dair hastanenin Klinik Mühendislik Birimine bilgi 
verecektir.

225. Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi personeli gözetiminde yapılamayan işlemler için 
ücret ödenmez ve bakım yapılmamış sayılır.

226. Periyodik bakım ve onarım(arıza giderilmesi)işlemi bitiminde yapılan işler ile ilgili 1 
nüsha ilgili firma, 1 nüsha Klinik Mühendislik Birimi, 1 nüsha cihazın bulunduğu birim 
sorumlusu ve 1 nüsha fatura ile birlikte hastane satın alma birimine verilecek şekilde 4 
nüshalık servis raporunu tutacaktır. Periyodik bakım ve onarım(arıza giderilmesi)hizmeti 
ayrıca Klinik Mühendislik Hizmetleri Teknik Servis Formu ile de kayıt altına alınır.Tutulan 
raporlarda ilgili firma personelinin, cihazın bulunduğu birimin yetkilisinin ve hastanenin 
Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi personelinin imzaları olacaktır.

227. Üretici firma tarafından belirlenen tüm kalibrasyonların da kullanılacak olan gerekli 
donanım ve ekipmanlar firma tarafından teminedilecektir.

228. Bakımı yapan firma bir kez üretici firma tarafından belirlenen kalibrasyon prosedürüne 
göre cihazın rutin parametreleri kontrol edilerek kalibrasyonları yapılmalıdır..Kalibrasyon 
sonucunda tespit edilen arizalar giderilmelidir.

229. Periyodik bakım ve düzeltici bakım(arıza giderilmesi)işlemini yapacak 
servismühendisi veya teknikeri servis hizmeti verirken, ilgili cihazın fabrika tarafından 
yayın lanmışolan servis manuel el(kitabı)ve kabul görmüş bakım prosedürlerini de güncel hali 
iledikkate almalıdır.

2210. Kalibrasyon sırasında yapılmış ölçümlerin servis raporunda yazılmalıdır.Bu belgede 
cihazın servis kılavuzunda belirlenen ölçüm sonuçları kalibrasyonda kullanılan kalibratör ve 
ölçüm cihazların bilgileri ve kalibrasyon yapan teknik elemanın ismi ve imzası bulunmalıdır.

2211. Bakım yapıldığına dair servis formlarının onayı hastane yetkili birimi tarafından 
yapılacak ve ödeme bu onaydan sonragerçekleşecektir.

2212 Herhangi bir zamanda cihazın fonksiyonlarının nitelik ve nicelik olarak, üreticinin 
belirlediğin ormların altına düşmesi durumları arıza olarak kabul edilir.Yüklenici bu 
arızalara müdahale etmekle yükümlüdür.

2213. Yüklenici firma, İdare yetkilisi tarafından sözleşm ede yazılıolan tebligat adresi,



telefonu, faksıile bildirim yapıldıktan sonra arızaya 24 saat içinde müdahale edilecektir. 
Parça değişimi gerektirmediği durumlarda arıza 48 saat iş günü içerisinde giderilecek parça 
değişimi gerektiren durumlarda Hastane İdaresinin siparişine 
istinaden3(üç)içerisinde(Parçayurt içindenalınacakise5işgünü,yurtdışından gelecek

İse 10 işgünü içerisinde arıza giderilecektir. Up-time süresi yıllık çalışırlık zamanı 
uygulamasında % 95’i süre esas alınacaktır.Bu süreyi aşan her gün için bakım süresine 
l(bir)gün ilave edilecektir. Downtime süresi cihazın çekim yapmamasıyla başlar, onarım 
tamamlanıp cihazın faal halde teslim edilmesiyle sona erecektir..Parçanın üretiminin 
gerektiği durumlarda hastanenin idaresi ile görüşülerek ek süre verilebilecektir.

2214. Hizmetin bu şartnamede verilen süreler içinde gerçekleştirilememesi halinde idare 
işibaşka bir firmaya yaptırabilme hakkıkazanacaktır. Ortaya çıkan tüm masraflar yüklenici 
firmadan tahsil edilecek ve hak edişinden kesilecektir.

2215. Önceden planlanan periyodik bakim haricinde, resmi tatil günleri haricinde mesai 
saatleri içinde cihazda arıza meydana gelmesi durumunda hastanenin Klinik Mühendislik 
HizmetleriBirimipersoneliilgilifirmayatelefon,faksveyae-postailebilgilendirmeyapar. 
Bilgilendirme tarih ve saati olarak bildirenin kayıtlari esas alınır.

2216. Bakım süresi boyunca üreticinin yayınladığıücretsiz güncelleme, modifikasyon ve 
programlaryüklenicifirmatarafındanteminedilerekcihazlarauygulanacaktır.Yüklenicibu 
işlemler karşılığında ilave bir ücret talepetmeyecektir.

2217. Sistem çalışm a düzeni resmi tatil hariçolmak üzere günde 9(dokuz)saat ve haftada 
5(beş)gün kesintisiz şekilde olacaktır. Firma bu çalışma düzenine göre aylık%95(doksan beş) 
çalışma(uptime)garantisi verecektir. Eksik kalan up time süreleri ilave bakım olarak 
sözleşmebitimineeklenecektir.

2218. Yüklenicinin yükümlüğü,adı geçen sistemlerin verimli olarak çalışması için gerekli 
olan ve kendi talimatlarında belirtilen parça dahil periyodik bakımları ve onarım hizmetini
kapsar.

2219. Bu şartnamede bulunmayan hükümler konusundaT.CSağlıkBakanlığıTürkiyeKamu 
Hastaneleri Genel Müdürlüğü Mekanik Ventilatör cihazı alımı sırasında hazırlamış olduğu 
şartname hükümleri geçerli olacaktır.

2220. Hasta güvenliği ve bilgi gizliliğine riayetedilecektir.

2221. Bakim sırasında ortaya çıkabilecek sorunlardan bakim fırmasısorumludur.


