
T.C.
SACLIK BAKANLIGI

TCRKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU
Agn ili K a n i u Hastaneleri Birligi Gencl Sekreterligi

Tutak life Devlet Hastanesi

TEKLIFEDAVET

Saglik Tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktan yazili 1 YILLIK JENERATOR BAKIM ONARIM
HIZMET ALIMI 4734 sayih ihale k a n u n u n u n 22/D maddesi kapsaminda alinacak olup; soz konusu i$in KDV haric
birim ve toplam fiyatmin 12.02.2018 tarih ve saat: 15:00 'e kadar 0472 411 20 83 numarali belgegecere veya
tuttik.satinalma(f/)hotmail.com adresine go'ndermenizi rica ederim.

Geregini bilgilerinize rica ederim.
MuratDJVARCi

Idari ve Mali isler Miidiiru

Sira
No
1

MALZEME ADI

1 YILLIK JENERATOR BAKIM
ONARIM HIZMET ALIMI

BIRIM

AY

MIKTAR

12
TOPLAM

BIRIM
FIYAT

TOPLAM
FIYAT

Firma Yetkilisi
Imza/Kase

NOTLAR
1-TekJiflerin en gee son teklif verme tarih ve saatine kadar Satmalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerckmektedir.
2- Teklifler (rakam ve ya/i ile) KDV haric. TL ularak diizenlenecektir.
3-Faks ve Mail ile gonderilen tekliflerin asillan da idaremiz Satmalma birimine ula$tinlaeaktir.
4-Teklif edilen flyatlann gecertiligi teklif tarihinden itibaren en az30gun olacaktir.
5-I§in Tamami icin teklif verilecektir.
6-Alimi yapilacak malzemeler 10 giin icerisinde teslim edilecektir.
7- Alimlar https://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agn Valiligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.

Adres: Agn-Van Yolu Uzeri lice Jandarma Karakolu Yam Aynntili bilgi icin: Tibbi Sekreter: A.BALTA
Tel:0472 411 20 05 Faks:0472 411 20 83



T.C.
SAGLIK BAKANLIGI

AGRI IL SAGLIK MUDURLUGU
TUTAK DEVLET HASTANESI

2018 YILI JENERATORLERIN BAKIM TEKNIK $ARTNAMESI

Madde:! (sin Tammi
Tutak Devlet I las tanesi dokiim listesinde kayitli bulunan 450 KVA I adet, AR-KEN marka jeneratOr

s i s t emle r in in bir y i l l i k pcriyodik bakim ve onanni i^ id i r .

Madde:2 ihalenin kapsami.
An/ah olsun ya da olmasin; ayda bir olmak Uzere genel konlrol y i l d a bir (1) kez cihazlarm uenel

bakimlarmin \ap i lmas im. aynca gcncl bakim dismda olusabilecek anzalara da mQdahale edilmesini kapsar.

Madde:3- Genel ve pcriyodik bakimm kapsami
Madde:3-l.Bakim sirasmda degistiri lmesi gereken parcalarm yerine orijinal parcalar kullanilacaktir.

Degismesi gereken pan;a ve sarf malzemeler idare tarafindan sal in almacak, firma montajini sozlejme dahi l inde
ucretsiz yapacaktir

Madde:3-2.Yuklenici ilrma cihazlann ilk bakimlanni; i^in yiikleniciye verildigi tarihten itibaren en get;
on bt!j giin icinde yapacak. cihazlarla i l g i l i k u l l a n i c i personele eg i t im verecek.

Aynca her periyodik bakima gelindigin dc;
Akii seviye ve §arj kontrolii
Yakit ha t larmm kontrolO
Yakit Borulan, Hortum ve baglantilann kontrolii
Kayi§larin gerginlik kontrolU
Titrc§im takozlan ve Baglanti yerlerinin konlrolii ve torklanmasi
Hareketli parcalarm greslenmesi
Egzost sistem kontrolii
Yag ve yakit filtrelerinin degi$imi
Hava filtresi degi§imi varsa
Varsa Turbo Yag, Hava borularinm ses \  gczinti kontrold
Uygun cali^ma kontrolii
[Vlar§ ve J?arj s is teminin cah^ma kontrolii
Gostergelerin Kontrolii ve varsa Elektronik modttl kontrolii
Isit ici ve isitma bujisinin kontrolU
Akiimiilatoriin genel kontrolii
Antifriz kontrolii ve t amamlanmas i
Motor temizligi
Jeneratoriin cahsma testleri yapi lacakt ir .

Madde:3-3.Yuklenici firma Jeneratorlerin an/.a durumunda ya da periyodik bakimda deg"i$mesi
gereken parvalann l i s tes in i hastanc idaresine t l rma lann in acik adres ya da ka^esini ta^iyan servis bakim
belgeteriyle bildireceklerdir.

Madde:3-4.Her alti (6) ayda bir yapilan bakim ve. vcya kontroller llnna leknisyeni larafindan u? niislmh
olarak doldurularak ?ek lisle §cklindc sunulacaktir . ik inci niishasi hastane leknik komisyonuna ya da tcknik
servis sorumlusuna teslim edilecekiir, U^iincO nilsha f irmanm kcndisindc kulacak ilk nilshasi hak edi^ talebi
yapilirken faturayla b i r l ik te idareye(satm alma bir imine) sunulacaktir. Sonradan doldurularak gOnderilen pck
lisieler kabul edilmeyecektir.

Madde:3-5.Yiiklenici I ;irma, kurumun yedek par^a t cmin in i b i ld i rmes in i takip eden en ge? iki (2)
i^giini i i^'inde yedck par^alan de£i§lirecektir.

Madde:3-6.Degi§tirilen ycdek parvalann anzah olanlannin tamami hastane teknik servisine teslim
edi lecekt i r .

Madde:3-7,YUklenici firma teknisyenleri , bakima ya da anzaya geldiginde hastane teknik servisi bi lgis i
d a h i l i n d e mQdahale edecektir.

Madde:3-8.Temin edilen parea ve sarf malzemeler firma tarafindan cihaza Qcretsiz takilacaktir .
Madde:3-9.Ari7ali parvalann yerinde tamir edilmesi. Yerinde tamiri mQmkiin degilse tQm nakliye



Cicretleri firmaya ait olacaktir.
Madde:3-10Jeneratorlerin bakim onanm ya da parca degis.iminde dogacak kayip ve zararlar flrmaya
ait olacaktir.

Madde:4-YUklenici isin verildigi tarihten itibaren ilk on bes gUn isin de Jeneratorlerin ilk bakimlanm
yapacak ve idarenin belirledigi yi l l ik bakim takvimine uyacaktir.

Madde:5-YUklenici firma JeneratOrlerin tek yetkili servisi ise; tek yetkilisi oldugunu gflsteren gerekli
belgelerin noter onayli ntlshalanm teklifiyle bir l ikte sunacaktir.

Madde:6-Bu sartnamenin uygulanmasmda 4734 sayili Kamu Ihale Kanunu ve 4735 sayili Kamu ihale
So'zlesmcleri Kanunu ile Hizmet isleri gene! $artnamesinde ve ihale dokilmamni olujturan belgelerde yer alan
tammlar gecerlidir.

Madde:7-Belirlenen bakim takvimi di§mda olu§acak anza durumunda hastane telefon veya faksla
anzayi bildirecek, firma elemanlanmn kuruma gelmeleri, il ici alti(6) saat il di§i ise, yirmi dOrt (24) saattir. Bu
sure iklim $artlarimn normal olmasi durumunda gecerlidir. Iklim ve yol durumunun uygun olmadigi durumlarda
anzanin acili yetine hastane idaresi (teknik servis sorumlusu, cihazi kul lamci birim sorumlusu)karar verir.

Madde:8-YUklenici firma hizmet verecegi teknik personelinin isim listesini ve cihazlarla ilgili egitim
sertifikalarim teklifiyle sunacaktir.

Madde:9-Yllklenici firma Jeneratorleri Uretici firmadan yetkili servis belgesine ve egitim sertiflkasma
sahip olmali ve bu belgeleri teklifi ile beraber vermelidir.

Madde:10- Yilklenici firma cihaz basma gOre fiyat belirleyecektir. Kurum herhangi bir nedenle (Hek,
anza vs. ) cihazlardan bir veya birkacmi bakim disinda tutmak isterse, ytlklenici firma yalnizca bakimim yaptigi
cihazlar icin Ucret talep edecektir.

Madde:l l- Ilastanemiz idaresi tarafmdan bakimm yetersiz g5ruldligii veya s.artname kurullarinin ihfali
durumlarinda sOzlejme tek tarafli olarak feshedilebitecektir. Fesih durumu ilgili firmaya yazilt olarak bildirilecektir.
Fesih tarihinden itibaren meydana gelecek aksi durumlardan firma sorumlu tutulmayacaktir.

Yusuf ClFTCt Mural DIVARCl
Teknisyen Idari MalU^ler MUdUru


