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T.C.
AĞRI VALİLİĞİ 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı : 5 4 5 9 2 5 3 0 -2 1 1 /.....  02.11.2020
Konu : F iyat Teklifi
İşin Adı : H A S T A N E M İZ D E  B U L U N A N  P H İL İPS  A V A L O N  M A R K A  N S T C İH A Z I  B A K İM

O N A R IM  H İZ M E T  A L İM  İŞİ

D osya Id : 3025
İLGİLİ  F İRMALARA

H astanem iz in  ihtiyacı o lan  ve aşağ ıda  cinsi, miktarı ve özellik leri  yazılı m alzem ele rin  /  h izm etin  
alımı 4734 sayılı K am u  İhale K anununun  22/d  m ad d es in e  göre  D oğrudan  Tem in U sulü  ile 
yapılacaktır .  Söz K o n u su  alım  için K D V  hariç birim  fiyat tekliflerin izi TL üzerinden  06.11.2020 saat: 
10:00'a kadar ivedi o larak  g ö n d erm en iz  hususunda; G ereğini rica ederim .

İdari ve üdürü

Satın A lınacak  M alın / İşin K D V  Hariç Teklif

S .No M alın /İşin  Cinsi Sut Kodu L'BB M iktarı Birimi Fiyat Tutar

1
NST CİHAZI BAKIM  ONARIM I 
PHILIPS AVALON N ST CİHAZI

1 Adet

KDV iar iç  Genel Toplam

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firm anın Adı veya Ticaret Ünvam - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin “T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün 
içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve icra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

A dres:Sarısu  M ahallesi A dilccvaz yolu üzeri 5 .km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: pa tnosdh@ hotm ail.com  W cb:

ilg ili Kişi : K em al A K C A N  -

mailto:patnosdh@hotmail.com


BAKIM ONARIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. BAKİM VE ONARIM HİZMETİNİN KAPSAMI

Hastanemiz POLİKLİNİK NST ODASINDA kullanılan NST cihazının bakımı ile arızalarının 

giderilmesi hususunu kapsar.

2. BAKIM ONARIMIN ESASLARI

.1. Bakım hizmeti; düzenli kontrol, koruyucu bakım, tam bakım, arıza giderimi (onarım), 

gerekiyorsa kurumca firmadan veya piyasadan üretici firmanın onayladığı(resmi belgeyle) temin 

edilen parçaların değiştirme işlemlerini kapsamaktadır.

.2. Parça değişimi gerektiği durumlarda ilgili parça kurum tarafından temin edilecek. Firma Parça 

fiyatını arıza tespitinden hemen sonra kuruma bildirecektir, kurum onayını müteakip parçalar fatura 

edilecektir.

.3. Firma tarafından değiştirilmesi ön görülen parçalar cihazlara ait üretici firmasının onayladığı 

ORJİNAL parçalar olacaktır.

4. Bakımda, yetki ve sorumluluk; firmaya aittir.

5.Bakımı yapılan cihaz veya değişimi olan parça 1 yıl garantili olmalıdır.

3. BAKIM VE ONARIM RAPORLARI

Firma bakımlar sonunda hastaneye; yapılan bakımları gösteren bir rapor verecektir. Bu raporda 

uygulamalar net olarak görülecek, anlaşılır şekilde olacak ve hastane teknik elemanlarının 

imzasını ihtiva edecektir. Firma, bakımda yapılacak işlemleri gösterir üç nüsha form düzenleyerek, 

bu form için kurumca belirlenen yetkililerden (kullanıcı ve Hastane Teknik Servis Sorumlusu) onay 

alınacaktır, bir nüshası ödeme belgesine bağlanmak üzere idareye verilecektir, bir nüshası teknik 

birime diğer nüsha firmada kalacaktır.

4. A RIZAYA MÜDAHALE ESASLARI

Değiştirilmesi gereken yedek parçaların (üretici firmanın onayladığı resmi belgeyle) firma ve kurum 

tarafindan yapılan arıza tespitinden sonra, kurum fiyatı uygun görürse firmadan, uygun bulmazsa 

piyasadan(üretici firmanın onayladığı resmi belgeyle) temin etmekte serbesttir.

*nakil işlemleri tümüyle firmaya ait olacaktır.

6. SÖZLEŞME ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER

6.1. Cihazlara bakım teklifi veren firmanın, TSE cihaz bakım onarım teknik hizmet yeterlilik 

belgesi ve üretici tarafından yetkilendirildiğine dair belgesi bulunmalı ilgili cihazın marka/model 

bilgileri bu belgelerde belirtilmiş olmalıdır



6.2. Üretici firmadan alınmış olan servis ve servis elemanlarının düzenli yeni gelişen yazılım 

donanımına uygun olduğunu gösteren güncel (bakım yapılacak seneye ait) eğitim sertifikaları.

6.3. ilgili ürünlerin ÜTS (ürün takip sistemi) belgesine sahip olmalıdır.

6.4.Bakım yapılacak Firmanın UTS Teknik Servis Kaydı olmalı ve ihale sırasında belgelemelidir.

6.5.Bakım yapacak firma personelinin UTS Teknik servis kaydı olmalı ve cihaz konusunda eğitim 

aldığına dair belgesi ile birlikte ekte sunulmalıdır.

6.6. Firmaların İSO ve CE belgeleri olmalıdır

6.7. ilgili cihazların güncel parça fiyat listesi teklif dosyasında sunulmalıdır.

6.8. Teknik şartnameye uygunluk belgesi; Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve 

Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “ marka model 

cihazın Bakım-Onarım Hizmeti Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi” , başlığı altında teklif veren 

firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafindan imzalanmış olmalıdır. (Vekaletname ve 

imza sirküleri ile)


