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Saglik Tesisimizin ihtiyaci olau asagida cinsi vc miktan yazili 1 Y1LL1K HEMOD1YALIZ SU ARITMA SJSTEMI
BAK1M ONARIM H1ZMET A LI Ml 4734 sayili ihalc k a i i u n u n u u 22/D maddesi kapsaunnda alinacak olup; so/ konusu i$in KDV
hari? birim vc toplam fiyatmin 11.01.2019 tarih saat: 09:00 c kadiir 0472 411 20 83 n u m a r a h belgegecere veya
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NOTLAR

1-Tcklitlcrin en gc^ son teklif venue tarih ve saatine kadar Satinalma Biriinine veya gorcvlilerc M'rilmesi gerckmektcdir.
2- I eklittcr (rakani ve yazi ile) KDV hariv II. olarak dii/enlencccktir.
3-Faks ve Mail ile gonderik-n tekliflerin asillan da idarcmi/. Satmalma birimiiic ulastinlacaktir.
4 - I c k l i f edilen fiyallann geverliligi teklif tarihinden itibaren en az 90 giin olacaktir, Odemeler 90 gun icerisinde yapilacaktir.
5-isin Tiiniaini ivin teklif verilecektir.
6-Alinn yapilacak inalzcnieler 10 giin icerisinde teslini edilccektir.
7- Alimlar htliis://>vv\\\.agriiliiilc.go\.tr/ adresli Agn \i ihalc ^ onetiin Sistetniiiden de ilan edilmektedir.

Adres: Agri-\'an Yolu U/eri lice Jandanna Karakolu Yam
Tel:04724U 2005 Faks:04724M 2083

A y n n t i l i bilgi ivin: Tibbi Sekreter: A.BALTA

HEMODiYALIZ i'lNITESiNDE BULUNAN RO SISTEMI BAKIM ONARIM TEKNiK
§ARTNAMESI
1. Bu sartname hemodiyaliz boliimii su aritma sistemi aylik bakim ve onarimini islerini kapsar.
Bakim - onanm: Sistemde meydana gelebilecek anzalari onlemek ve sistem performansim
arttirmak, ariza olasiligmi azaltmak sistemin 6'mriinu uzatmak, etkin 9ahsmasmi saglamak amaciyla
firma tarafindan sistemin yapisma uygun olarak onceden bclirlenmis arahklarla periyodik olarak
temizleyici, koruyucu ve duzeltici nitelikte ve gerektiginde parga degistirmeyi (monte etmeyi) de
kapsayan her tiirlu girisim ve kontroldtir.
Yedek parca: sistemde anzanin giderilmesi, performansm artinlmasi, tarn kapasite 9ahsilmasi i9in
degistirilmesi /orunlu olan her tiirlii parcayi ifade eder.
I)e/enl'eksiyon
: Saglik Bakanhgmin yonetmenligi geregi yuklenici firma 3 ayda bir ozel
solusyonla de/.enfeksiyon islemi yapacaktir kullamlacak sarf malzeme yuklenici firma tarafindan
karsilanacaktir.
2. Bakim - Onanm firma tarafindan idarenin herhangi bir yazili veya sozlii istegi olmaksizm Ayda 1
kere den az olmamak tizere bakim yapilacaktir. Firma yaptigi her bakim i9in rapor tutacak ve bu raporun
1 niishasmi hastanenin belirleyecegi ilgili kisiye teslim edecektir.
3. Firmanin TSE 12426-12843 hizmet yeterlilik belgesi ve JSO 13485-2016 9001 2008 - 14001 2004
OHSAS 18001 2007 sahip olmalidir.
4. Yuklenici firmamn Tibbi dim/ yetki kalite belgesi olmalidir
5. Teknisyenlerin bakim yaparken kullandiklari cihazlarm kalibrasyonlari olmali.
6. Firma; idarenin, istegine bagh olarak periyodik bakimlarm dismda ek olarak, sistemin tumii veya bir
bolumii i9in bakim islemlerinin Uimunii veya bir bolumiinu ek bir ucret istemeksizin yerine
getirilecektir. Sistemin bulundugu yerden idarenin istedigi iizerine herhangi bir yere tasmmasi
durumunda kullamlacak malzemeler idareye sunulup ucreti karsihginda idarenin onayi almarak sistemin
tasmmasini firma ge^eklestirecektir.
7. Periyodik bakimlarm saati firmamn onerisi ile idare tarafindan kararlastmhr. Periyodik bakimlar
idarenin onayi ile normal 9ahsma saatleri (08:00-17:30)icinde idarenin bilgisi ve gozetiminde
yapilacaktir. Scans sonrasi yapilmasi gereken islemlerde veya idare istegi takdirde bakimlar 9ahsma
saatleri dismda da ek bir ucret istemeksizin yapilacaktir.
8. Onanm islemlerinin firma tarafindan baslatilmasi i9in gereken sure, ariza bildiriminin, idare
tarafindan sozlii veya yazili olarak firmamn teknik servisine /biirosuna /sorumlusuna bildirildigi saatte
baslar.
9. Hastane ariza bildirmesi durumunda firma 12 saat i9erisinde arizaya rniidahale edecektir. Yedek
par9a gerektigi dururnlarda bu siire 24 saat olacaktir.
10. idare firmadan sozlesme siiresi icinde herhangi bir zaman, yeterli gormedigi elemanlarin
degistirilmesi ve/veya sayilann arttirilmasim isteyebilir. Bu durumda idareden hi9bir sekilde ek ucret
istemeyecektir.
11. Firma bakim ve onarim hizmetlerini verebilmek i9in teknik eleman destegini, yedek par9a teminini
ve diger hususlan idarenin isletme zararlarma yol a9mayacak veya bu zararlan asgariye indirecek
sekilde saglayacagmi taahhiit eder. Firma 9ahsanm isletme zararlarma yol a9masi halinde bu zarar
vukleniciden tazmin edilir.
12. Bakim - Onarim esnasinda degismesi gerekli goriilen yedek par9alar firma tarafindan idarenin
onayina sunulduktan ve idarenin onayi almdiktan sonra degistirilir. Firma tarafindan temini
ger^eklestirilen yedek parcalar i9in (par9a ucreti hari9) i^ilik nakliye ve montaj firma tarafindan
Ucretsiz ger9ekle^tirilir.
13. Firma tarafinda temin edilen ve montaji yapilan yedek par9alar firma tarafindan en az 1 yilhk garanti
altinda olacaktir
14. idare bakim ve onarim sirasmda firma teknik elemanlarinm sozlesme kapsammdaki sisteme girme
yetkisi verecek ve ^ahsma sahasi saglayacaktir.
15. Teklif verecek firma referans gostermelidir.
16. Teklif verecek firma alt yuklenici firma 9ahstiramaz.
17. Teklif verecek Firma hemodiyaliz su aritma sistemleri ile ilgili is bitirme belgesine sahip olmalidir.
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