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HASTANEMİZ USXRAY RÖNTGEN CİHAZININ BAKIM ONARIMI ALIM İŞİ 04.02.2019

Hastanemizin İhtiyacı oian aşağıda özeiiikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu'nun 
22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne 
getirmeleri rica olunur.

Uzm.Dr.Burak ÇAPACI 
Başhekim V.

TEKLİF MEKTUBU
SIRA NO M ALZEM ENİN ADI MİKTARI BİRİM BİRİM FİYATI 

(KDV HARİÇ)
TOPLAM  FİYATI (KDV 
HARİÇ)

1 USKRAY RÖNTGEN CİHAZI BAKIM ÖNARIMI 1 YIL

TÖPLAM

EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 06.02.2019 ÇARŞAM BA GÜNÜ SAAT 11:00'A k a d a r  SATIN a lm a  MÜDÜRLÜĞÜ'NE ve GÖREVLİLERİNE 
VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMEYEN TEKLİF MEKTUPLARI 
DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
FAK İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. 

TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ 
TELEFON: 0472 616 1556 -1184 

FAK: 0472 616 1168 
E-MAİL: patnosdh@hotmail.com

mailto:patnosdh@hotmail.com
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SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ

K-RAY RÖNTGEN CİHAZI KORUYUCU BAKIM VE BAKIM -SERVİS TEKNİK ŞARTNAM ESİ

1. KONU:

Hastanede kurulu bulunan l(b ir) adet DR-RAD marka X l-C  model röntgen cihazının koruyucu 
bakım ve bakım-servis hizmeti.

Servis sağlayıcı (Bundan böyle "FİRMA" olarak adlandırılacaktır) aşağıda belirtilen cihaz ve 
cihazların (Bundan böyle "SİSTEM" olarak adlandırılacaktır.) periyodik servis ayar ve bakım işlerini 
belirtilen süreler içinde ifa edecektir.

2. SERVİS SAĞLAYICININ YÜKÜM LÜLÜKLERİ

Servis sağlayıcı hastanede kurulu bulunan l(b ir) adet DR-RAD marka X l-C  model röntgen
cihazını;

2.1. İyi durumda bulundurarak işlevini yerine getirecek biçimde çalışmasını sağlayacaktır.

2.2. Bakım işlerinin nitelikli personele yaptıracaktır.

2.3. Mesai gün ve saatleri içerisinde yılda l(b ir) defa bakım yapacaktır.

SİSTEM 'de bir arıza vukuunda ve arızanın FİRMA'ya bildirilmesinden sonra, hava muhalefeti 
durumları hariç arızaya en geç 48 (kırksekiz) saat içerisinde müdahale edilecektir.

2.4. SİSTEM 'e her türlü müdahale FİRM A tarafından hazırlanan bir raporla belirlenecektir. 
FİRMA, kurumumuzdan hiçbir şekilde el emeği ve teknisyenin yol masrafları gibi benzeri bir

ücret talep etmeyecektir.

3. ARIZAYA M ÜDAHALE SÜRESİ

SİSTEM 'in arızasının kurumumuz tarafından FİRMA'ya bildirilmesi üzerinde FİRMA yukarıda 
belirtilen süre içinde arızaya müdahale edecektir.

SİSTEM 'E parça lazım olduğu takdirde, FİRMA gerekli parça ihtiyacını gerekçeli bir yazı ve 
Proforma Fatura ile kuruma bildirecektir. Kurumun Proforma faturayı kabulü ve parça teminini 
onayladığını sipariş yazısı ile taahhüt ettiği takdirde "Yedek Parça Liste lerin d e  belirtilen:

3.1. Türkiye'de fabrikada stokta bulunan parçalarda ise en çok 4 iş günü içinde,
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3.2. Türkiye'de fabrikada stokta bulunmayan fakat imal edilecek bir parça ise en çok 10 iş 
günü içinde,

3.3. Yurt dışında temin edilecek bir parça ise, yurtdışı fabrikaca verilecek süre içinde temin 
etmeyi kabul eder.

4. ONARIM SÜRESİ

Gerekli yedek parçanın Madde 3'de belirtildiği şekilde kurumumuza ulaşmasından sonra 
cihazda tespit edilenin dışında yeni bir arıza ortaya çıkmaması hali mücbir sebepler haricinde cihazlar 
ve sistem en geç 2 iş günü içinde tamir edilmiş olacaktır. Geciken her gün için cezai yaptırım  
uygulanacaktır. Geciken her gün için sözleşme bedeli üzerinden %0.5 ceza kesilecektir.

5. PLANLI KORUYUCU BAKIM -BAKIM  ve SERVİSLER

İşbu sözleşme süresi boyunca, cihaz ve sistemlerde 2.3 maddesinde belirtilen bakım 
sıklıklarında planlı "Koruyucu Bakım-Bakım ve Servisler" yapılacaktır.

Bakım ve servis tarihleri FİRM A yetkililerinin teklifi ve kurum yetkililerinin onayı ile 
müştereken ve yazılı olarak tespit edilecektir. Ancak gerekli görüldüğünde karşılıklı mutabakat 
sağlanmak üzere bakım günlerinde değişiklik yapılabilir.

*

Gerektiği takdirde cihazın tamirinde zaman faktörü önemli olduğu takdirde FİRM A tarafından 
önceden haber verilmesi şartıyla cihazın bütün gün ve gerekirse daha fazla kapatılabileceğini ve yine 
gerektiğinde FİRMA'nın mesai saatleri haricinde dahi, cihaz ve sisteme servis vermesinin, tamirat 
yapmasını, kurum şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. SÖZLEŞM E DIŞINDA KALAN HALLER

Doğal felaketler, yangın, sair mücbir sebepler ve elektrik kesilmeleri veya montaj değişiklikleri 
veya cihazların yanlış kullanılması dolayısıyla FİRMA'nın kontrolü dışında meydana gelecek arızalar ve 
hasarlar bu sözleşme kapsamında dahil değildir. Böyle bir hasar durumunda hasar tespiti FİRMA 
yetkilisi tarafından yapılacak ve konu ile ilgili bütün masrafların kurum tarafından ödenmesi kaydı ile 
arızanın giderilmesine çalışılacaktır. Bu süre içerisinde SİSTEM 'in çalışır halde bulundurulmamasından 

FİRMA sorumlu değildir.

Sözleşmede "Bağlı Birimler" başlığı altında belirlenmemiş ise "Elektrik-Su tesisat arızalan, 
klimatizasyon, Regular, Kesintisiz Güç Kaynağı(UPS), bilgisayar, yazıcı, ana ünite ve yazılımları gibi ek 
ünite ve sistemler, ayrıca Manyetik/Optik kayıt ortamları, akü ve bataryalar, filmler, kasetler ve 
magazinler ile her türlü sarf malzemeleri ve SİSTEM 'e bağlı olarak bulunan diğer cihaz, teçhizat ve 

birimlerin bakım ve onarımı sözleşme kapsamında değildir.

7. SÖZLEŞM ENİN SÜRESİ VE YENİLENM ESİ

Sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren 12 aydır.

Sözleşme bitim tarihine kadar taraflar memnun kaldıklarını beyan edip sözleşmenin 
yenilenmesini istedikleri takdirde, FİRMA, Hudut Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile imzalanan 

sözleşme tutarı üzerinden fiyatını güncelleyerek yeni teklif sunacaktır.
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8. ÜCRET
.

FİRM A yukarıda yazılı bakım ve servis ücretleri karşılığı kurumdan KDV ve yedek parça hariç 
yiida bir servis ücreti alacaktır. Bakım ücreti, bakım sonrası kuruma fatura edilecek ve kurum da iş bu 
faturayı takip eden 60 (atmış) gün içinde FİRMA'ya nakden ve tamamen ödeyecektir.

9. TEBLİGAT ADRESLERİ

Taraflar bu sözleşmede yer alan adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, değişiklik 
yazılı olarak diğer tarafa bildirilmedikçe bu adreslere yapılacak bir tebliğin geçerli bir tebligatın bütün 
sonuçlarını doğuracağını kabul etmişlerdir.

10. TEK DELİL SÖZLEŞM ESİ

Taraflar arasındaki uyuşmazlıklar halinde FİRMA'nın defter ve kayıtları tek delil olarak kabul 
edilmiştir. Kurum söz konusu delil olarak kabul edilen defter ve kayıtlara hiçbir itirazı olmadığını 

kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. SÖZLEŞM ENİN FESHİ

M ÜŞTERİ'nin fatura edilen ödemeyi Madde l l 'd e  belirtildiği şekilde yapmaması veya Madde 
5'te belirtilen yükümlülüklerini tamamen veya kısmen yerine getirmemesi durumunda sözleşme tek 
taraflı feshedilebilir. FİRM A Madde 4'te belirtilen yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine 
getirmemesi durumunda sözleşme tek taraflı feshedilebilecektir. Sözleşme süresi içerisinde Ağrı İl 
Sağlık Müdürlüğü'nce Ağrı ilinde yer alan hastanelerde mevcut röntgen cihazlarının bakım ve 
servisine yönelik toplu ihale yapılması durumunda sözleşme feshedilecek ve sözleşme fesih süresine 

kadar olan hak edişler firmaya ödenecektir.

12. Diğer

Firmanın TSE ve İSO belgelerini kurumumuza teklif saatinde sunması beklenmektedir.
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