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Konu 
İşin Adı

Dosya İd
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H A STA N EM İZD E BULUN AN M EDİKA L GAZ SİSTEMLERİ PERİYODİK 

BAKİM  O N A R IM  H İZM ET ALIM  İŞİ
: 3087

İLGİLİ F İ R M A L A R A

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile 
yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 18.11.2020 saat: 
10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Satın A lınacak  M alın / İşin KD V  Hariç Teklif

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

1
MEDİKAL G A Z  SİSTEMLERİ 
BAKIM ONARIM

1 Ay

K D V Hariç Gen el  Toplam

Teklif Eden 
.../.../2020

Kişi /  Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - 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.ilaç 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:Sansu  M ahallesi A dilccvaz yolu üzeri 5 .km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdh@ hotm ail.com  Web:

İlgili Kişi : K em al A K C A N  -

mailto:patnosdh@hotmail.com


PATNOS DEVLET HASTANESİ VE ADSM MERKEZİ

Medikal Gaz Sistemi Bakım Onarım Hizmet Alımı Şartnamesi

Madde 1. Konu ve Kapsamı

PATNOS DEVLET HASTANESİ ( BİTLİS YOLU ÜZERİNDE PATNOS/AĞRI) Hizmet binasında yer 
alan, Medikal Oksijen Santrali, Medikal Azotprotoksit Santrali, Medikal Hava Santrali, Medikal 
Vakum Santrali, AGSS Santrali 1 yıllık periyodik bakım ve arıza durumunda onarım hizmeti 
yapılması işidir.

Madde 2. Teknik Özellikler

1- Medikal oksijen santrali tam otomatik dijital As Marka
2- Medikal azotprotoksit santrali tam otomatik dijital As Marka
3- Medikal hava santrali ER11 Model Kompresör, Pak2 Model Kimyasal Kurutucu, Filtre Grubu
4- Medikal vakum santrali LC205 model pompalar ve Dijital Kumanda Panosu
5- Agss santrali ve kumanda panosu
6- Patnos Adsm vakum santrali
7- Patnos Adsm hava santrali

Madde 3. Yüklenicinin Sorumluluğu ve Bakım Periyodu

Yüklenici bu maddede belirtilen tüm işleri yapmak, diğer tüm aksaklıkları gidermek. Cihazların 
kontrollerinin yapılması ve bakım ve onarım için gerekli parçaların idareye bildirerek onay dahilinde 
tedarik etmekle yükümlüdür.

1. Yukarıda yazılı cihazların ve hastane tesisat hattının sözleşme tarihinden itib a re n  ayda bir
defa bakım hizmeti verilmesi.

2. Emniyet kontrollerinin ve ayar işlerinin yapılarak, tesisin işlemesi ve emniyeti bakımından 
önemli olan akşamların tem izlenmesi sağlanır.

3. Sözleşme süresi içerisinde yedek parça gerektiren arıza ve bakım durumunda idare söz 
konusu yedek parçayı yüklenici firmadan temin edebileceği gibi diğer firmalardan da temin 
edebilir, ilgili yedek parçanın yüklenici firmadan temin edilmesi durumunda idarenin onayı 
alındıktan sonra değiştirilmelidir, ilgili yedek parça diğer firmalardan temin edilmesi durumunda 
yedek parçaların sisteme montajı yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici bu işlem için 
ek bir ücret talep etmeyecektir.

4. Yapılacak bakım onarım işlemleri kurumun belirlediği personel nezaretinde yapılır. Arıza işleri 
nitelikli personel tarafından yapılmalıdır. Bakım yetkisi yükleniciye aittir. İdare yüklenicinin her 
türlü çalışmalarında isterse gözlemci bulundurabilir. Gözlemcinin tavsiyesi dikkate alınır.

5. Cihazlarda meydana gelen arızalar, yazılı, sözlü veya telefonla haber verilmesine müteakip 48 
saat içerisinde yüklenicinin yetkili elemanlarınca arızaya müdahale edilir. Kuruma gelinir yada 
telefon ile yönlendirme yapılarak sistemlerin kesintisiz çalışması sağlanır.

6. Cihazlarda revizyon gerektiği durumlarda yüklenici tarafından idareye verilecek revizyon listesi 
idare tarafından kabul edilinceye kadar cihazın çalışması sakıncalı görüldüğü takdirde güvenlik 
için cihazların parçaları yükleniciden alınır ve durum idare yetkilisine bildirilir. En kısa sürede 
arıza giderilerek cihaz çalışır hale getirilir.

7. Yüklenici firma ve kurum sözşeşme kapsamında yapacağı çalışmaları 6331 sayılı iş sağlığı ve iş 
güvenliği kanununa ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılmış ve çıkarılacak olan tüm
tüzük,yönetnelik ve genelgelere uygun olarak yapma konusunda tamamen sorumludur.

8. Arıza parça değiştirmek suretyle giderilecekse idareye yazılı olarak rapor edildikten ve onay 
alındıktan sonar.parçanın il içinde tem ininde 24 saat.il dışında tem ininde 96 saat içinde cihaz 
güvenli çalışır hale getirilir.

9. Yedek parçanın yurt dışından gelmesi halinde yasal presödürlerin gereklerine gore ve azami 1



(bir) ay içinde temin edilir ve cihazlar güvenli çalışır hale getirilir

10. Cihazların muntazam bir şekilde rutin periyodik bakımları yapılır,yüklenici emniyet için gerekli 
gördüğü her türlü ayarı yapar,tüm sistemlerin toz ve pisliklerden tem izlenmesini sağlar,yağlama 
işlemin, uygun yağlar kullanmak suretiyle yapar.

11.Yüklenici tarafından hazırlanan arıza bakım formları ve periyodik bakım formları taraflarca imza 
altına alınır.

12.Yüklenici firma idarenin sorumlu gördüğü en az 2 elemanına sözleşmeyi müteakiben bakım 
sözleşmesi kapsamındaki cihazlarla ilgili gereken eğitimi idarenin resmi ikamet adresi içinde 
belirleyeceği bir serviste ve ayrıca sistem ler üzerinde uygulamalı bir şekilde ücretsiz olarak verir.

13. Firma;sistemi ayrıntılı bir şekilde inceleyerek,varsa bunlarda yapılması zorunlu değişiklikleri 
tekliflerinde dikkate alır ve buna gore teklif verirler.Firma,cihazlara ait uygun durum ve değerlendirme 
yaparak cihazların aktif çalışmasını sağlamakla hükümlüdür.tTeklif vermekle bu durumu Kabul etmiş 
olur.

14. Firma;herhangi bir mahalde çalışırken,digger biğr birime zarar ve ziyan verememek için gerekli 
her türlü önlemi almak zorundadır.

15. Yüklenici firma;sözleşmeyi imzalanmasına müteakip ayrıntılı ve açıklamalı periyodik bakım 
onarım iş proğramını, periyodik bakım-onarım ve arıza control föylerini ve gerekli olan tüm defterlerini 
idareye verir.Ayrıca.iş bu teknik şartnameye ve diğer yasal talimatlara uygun olarak bir bakım 
talimatnamesi hazırlar ve herhangi bir arıza durumunda acil ilk müdahale talimatı da hazırlayıp 
idarenin sorumlu görevlisine verir.

16. Yüklenici İdare tarafından arızaların,sorunların ve iisteklerin bildirilebilmesi amacıyla bir çağrı 
merkezi numarası bulundurur.Çağrı merkezinin adres,telefon,fax,e-posta.mobil telefon bilgileri 
idareye bildirir.

17. Yüklenici bakım ve arızalara müdahale sırasında aşınmış,yıpranmış veya arızalanmış olan 
parçaları idareye bildirmek zorundadır.değişmesi gereken parçanın idarenin onayı alındıktan sonar 
yerinden sökülmesi,yerine takılm ası,çalışır halde teslimi firma tarafından ücretsiz yapılır ve 
parçaların idareye fatura edilmesi çalıştırıldıktan sonar yapılır.

18. Periyodik bakım ve onarım,parça değişim i,arızanın giderilmesi,vs.sırasında veya 
sonrasında,sistemde veya sistemi meydana getiren ana ya da yardımcı parçalardaki ve akşamlardaki 
her türlü iş ve işlemler(söküm,takım ,diş açma,malzemenin mahallinden başka bir yere 
götürülmesi,geri getirilmesi,ve/veya göstereceği yere nakliyesi.v.s) yüklenici firmatarafından idareye 
bildirilerek yapılacaktır.

19. Montaj esnasında parçaların arızalanmasından yüklenici sorumludur.

Madde 4. Gerekli Belgeler

1. Firma faaliyet belgesi olmalıdır ve firmanın ana faaliyeti gaz tesisatı faaliyetleri ( hastanedeki 
oksijen gazı temini için kurulum işleri dahil) şeklinde olmalıdır.

2. Firma ünvanında açıkça medikal gaz sistemleri geçmelidir.
3. Bakım onarım yapacak kişi ilgili kurumlardan medikal gazlar eğitim sertifikasına sahip olmalıdır.
4. Bakım onarım yapacak kişinin ilgili kurumdan sert lehim kaynakçı sertifikası bulunmalıdır.
5. Tüm kullanılacak yedek parçaların orijinalliğini taahhüt etmeli gerekli görüldüğünde 

belgelendirilmelidir.
6. Bakım yapacak kişinin Medikal gaz sistemleri üzerine en az 3 yıl tecrübesi olmalıdır.
7. Bakım uygulayacak personel elektrik, mekanik ve Pnömatik bilgisin ' ' ' terekli

şartlarda bunu belgelendirmelidir.


