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Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktan ve ozellikleri yazih malzemelerin ahmi 4734
sayili Kamu Ihale Kanununun 22/D ( Parasal limitler kapsammda} maddesinc gore Dogrudan Temin Usulii ile
yapilacaktir. Soz Konusu alim i$m KDV hariQ birim fiyat tekliflerinizi TL uzerinden 15.01.2020 saat: 09:00'a
kadar ivedi olarak gondermeniz hususunda; Geregini rica ederim.
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HEMODIYALIZ UNITESINDE BULUNAN RO SISTEMI BAKIM ONARIM TEKNIK
SARTNAMESi

1. Bu sartname hemodiyaliz boliimu su antma sistemi ayhk bakim ve onarimmi islerini kapsar.
Bakim - onanm: Sistemde mcydana gelebilecek anzalan onlemek ve sistem performansmi

arttirmak, anza olasihgmi azaltmak sistemin 6'mrunti uzatmak, etkin cahsmasmi saglamak amaciyla
firma tarafmdan sistemin yapisma uygun olarak onceden belirlenmis araliklarla periyodik olarak
temizleyici, koruyueu ve diizeltiei nitelikte ve gerektiginde parca degistirmeyi (monte etmeyi) de
kapsayan her tiirlii girisim ve kontroldur.

Yedek part;a: sistemde anzanm giderilmesi, performansm artinlmasi, tarn kapasite cahsilmasi icin
degistirilmesi zorunlu olan her tiirlii par?ayi ifade eder.

Dezenfeksiyon : Saghk Bakanligmm yonetmenligi geregi yiiklenici firma 3 ayda bir ozel
soliisyonla dezenfeksiyon islemi yapacaktir kullamlacak sarf malzeme yiiklenici firma tarafmdan
karsilanacaktir.

2. Bakim - Onanm firma tarafmdan idarenin herhangi bir yazih veya sozlti istegi olmaksizm Ayda 1
kere den az olmamak iizere bakim yapilacaktir. Firma yaptigi her bakim icin rapor lutacak ve bu raporun
1 niishasim hastanenin belirleyecegi ilgili kisiye teslim edecektir.

3. Firmanm TSE 12426-12843 hizmet yeterlilik belgesi ve ISO 13485-2016 9001 2015 -14001 2015
OHSAS 18001 2007 sahip olmahdir.

4. Yiiklenici firman in Tibbi cihaz sati$ merkezi yetki belgesi olmahdir.
5. Teknisyenlcrin bakim yaparken kullandiklan cihazlann kalibrasyonlan olmali.

6. Firma; idarenin, istegine bagh olarak periyodik bakimlarm dismda ek olarak, sistemin tumti veya bir
boliimu icin bakim islemlerinin tiimunii veya bir boliimiinu ek bir iicret istemeksizin yerine
getirilecektir. Sistemin bulundugu yerden idarenin istedigi uzerine herhangi bir yere tasmmasi
durumunda kullamlacak malzemeler idareye sunulup ticreti karsihginda idarenin onayi almarak sistemin
tasmmasmi firma gerceklesjirecektir.

7. Firma ayhk peridiyodik kontrollerde iletkenhk,ph,sertlik,klor,sicaklik ol^iimleri ham su ve sat" su
icin ayn ayn yaparak teknik servis formuna kaydedecektir. Sistemdeki iinitelerin yikama kontrol leri
yapllarak gerekli ayarlamalar yapilmahdir RO cihazin basin? ayarlan kontrol edilerek sistemin en iist
performansda cahsmasi saglanacaktir.Cihazm iiretim ve atik debileri kontrol edilerek teknik servis
formuna kaydedilecektir.

8. Periyodik bakimlarm saati firmanm onerisi ile idare tarafmdan kararlastinlir. Periyodik bakimlar
idarenin onayi ile normal cahsma saatleri (08:00- 17:30)icinde idarenin bilgisi ve gozetiminde
yapilacaktir. Seans sonrasi yapilmasi gereken islemlerde veya idare istegi takdirde bakimlar cahsma
saatleri dismda da ek bir iieret istemeksizin yapilacaktir.

9. Onanm islemlerinin firma tarafmdan bas.latilmasi icin gereken sure, anza bildiriminin, idare
tarafmdan sozlii veya yazili olarak firmanm teknik servisine /biirosuna /sorumlusuna bildirildigi saatte
baslar.

10. Hastane anza bildirmesi durumunda firma 48 saat icerisinde arizaya miidahale edecektir. Yedek
parca gcrektigi durumlarda bu sure 72 saat olacaktir.



11. Idare firmadan sozle$me suresi i9inde herhangi bir zaman, yeterli gormedigi elemanlarm
degi§tirilmesi ve/veya sayilann arttinlmasmi isteyebilir. Bu durumda idareden hi^bir §ekilde ek iicret
istemeyecektir.

12. Firma bakim ve onanm hizmetlerini verebilmek i$'m teknik eleman destegini, yedek parga teminini
ve diger hususlan idarenin i^letme zararlarma yol a^mayacak veya bu zararlan asgariye indirecek
§ekilde saglayacagini taahhut eder. Firma 9ah§anm i§letme zararlarma yol agmasi halinde bu zarar
yukleniciden tazmin edilir.

13. Bakim - Onanm esnasinda degi§mesi gerekli gorulen yedek parcalar firma tarafindan idarenin
onayma sunulduktan ve idarenin onayi alindiktan sonra degi§tirilir. Firma tarafindan temini
gercekle§tirilen yedek parcalar igin (par^a iicreti hari?) i§9ilik nakliye ve montaj firma tarafindan
iicretsiz ger9ekle§tirilir.

14. Firma tarafmda temin edilen ve montaji yapilan yedek pargalar firma tarafindan en az 1 yillik garanti
altinda olacaktir

15. Idare bakim ve onarim sirasinda firma teknik elemanlarimn sozle§me kapsammdaki sisteme girme
yetkisi verecek ve 9ah§ma sahasi saglayacaktir.

16. Teklif verecek firma referans gostermelidir.

17. Teklif verecek firma alt yuklenici firma 9ah§tiramaz.

18. Teklif verecek Firma hemodiyaliz su aritma sistemleri ile ilgili i$ bitirme belgesine sahip olmahdir.
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