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H astanem izde kullanılm ak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 1 K alem hizm et 4734 Sayılı
K.İ.K 'nun 22/d m addesine göre alım ı yapılacaktır. İlgili alım a ilişkin K D V hariç birim fiyatınızı yazılı v e tasdikli
olarak 0 7.01.2022 günü saat l l : 0 0 ’e kadar Satın A lm a
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Son T eklif V erm e Tarihi: 07.01.2022 g ü n ü s a a t l l : 0 0 ’e T ek lif V erm e gün ve saatine göre fax/m ail ile gönderilebilecek asılları
elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilm elidir.
1-T eklif edilen Fiyat K D V hariç olacaktır.
2- M al/ Hizm et ve Y apım işlerinde gerekli tüm nakliye işlem leri yüklenici firm a tarafm dan karşılanacaktır.
3- A lım a Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanm a suretiyle fesat karıştıranların tespit edilm esi halinde yine 4734 sayılı Kİ
K anununun ilgili hüküm leri uygulanacaktır.
4-M alzem e teslim inde teklifte belirtilen kalite ve m arka esas alm acak, benzer, m uadili vb. M alzem eler kab u l edilm eyecektir.
5- Bu m ektupla birden fazla m alzem e için te lif gönderilm iş ise her kalem m alzem e için te k lif fiyatı yazılacak, eksik teklifler
değerlendirilm eyecek, değerlendirm e tüm m alzem enin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilm eye teklifler değerlendirm eye alınm ayacaktır.
7 -T eklif veren firm a yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etm iş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firm a alım ına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada m alzem enin barkot num arası ile Sut kodunun belirtecektir.
9-Tedarikçi firm a bunların Sut hüküm leri doğrultusunda doğru eşleştirilm iş olm asından sorum ludur. G eri ödem e kurum u barkot
ve Sut kodlarının eşleştirilm esi ile ilgili olarak T ITU B B kayıtlarının esas alm adığından, hastanem iz idaresi de bu kayıtları esas
alm ayacaktır, anılan kurum un herhangi bir surette m alzem e barkot ve Sut kodunun doğru eşleşm ediğini tespit ederek geri ödem e
yapm am ası halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firm aya rükû edilecektir.
10- Y ukarıdaki m alzem e veya m alzem elere te k lif veren firm alar verilen te k lif kalem lerine istinaden N um une gönderilm esi
zorundadır. G önderilm eyen N um unelerin te k lif fiyatları değerlendirm e dışı bırakılacaktır.
11-İdarem iz en düşük fiyat kabul etm e zorunda olm ayıp m alzem e seçim inde verim lilik kalite m alzem enin nevine göre satış
sonrası hizm et ile ilgili kraterleri değerlendirir.
12-M arka ve teslim at süresi belirtilecektir.
13-Teknik şartnam e ekte olup şartnam e uygun olm ayan teklifler değerlendirm e dışı tutulacaktır.
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PATNOS DEVLET HASTANESİ FOTOSELLİ VE KARTLI OTOMATİK KAPI
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Konu: Hastanemizde bulunan 36 (otuzaltı) adet fotoselli otomatik kapının (yedek
parça hariç) 2(iki) yıllık bakım yapılması işini kapsamaktadır.
Kapsam: Patnos devlet hastanesi ve adsm binasında bulunan fotoselli ve kartlı
otomatik kapı bakım ve onarım işidir.
1) Yapılan bu işle ilgili bakım ve onarım formu doldurulacak ve yetkili kişilerle
karşılıklı olarak imza altına alınacaktır.
2) Yüklenici firma tarafından, 3 (üç) ayda bir bakım yapılacak arıza durumunda 24
saat içerisinde müdahale edilecektir. Sözleşme süresince fotoselli otomatik kapılarda
koruyucu periyodik bakım ve ayarlarının yapılması (yedek parça hariç, bakım
malzemesi dâhil) periyodik bakım ve onarım hizmeti sayesinde, günün 24 saatinde
içinde (Cumartesi-Pazar ve tüm resmi tatiller dahil olmak üzere) fotoselli otomatik
kapıların çalışması sağlanacaktır.
3) Firma sistemin bakımı için her türlü alet ve teçhizat temin etmekle yükümlüdür
4) Yüklenici firma fotoselli otomatik kapıların ilk bakımlarını işin yükleniciye verildiği
tarihten itibaren en geç 3 (üç) gün içinde yapacaktır. Ayrıca her periyodik bakıma
gelindiğinde;
a) Sistemin genel temizliği yapılmalı
b) Tüm elektriksel bağlantılar ve elektronik kartların işlevlerinin kontrolü

c) Dâhili elektronik besleme kaynaklarının işlevlerinin ve güç elemanlarının
işlevlerinin kontrolü
d) Bariyer sensörlerinin kontrolü

e) Motorların kontrolü
f)

Varsa kayış ve zincirlerin kontrolü

g) Fotosellerin çalışma kontrolü
h) Kapı raylarının kontrolü

i)

Tuş takım ve etiketlerinin kontrolü

j)

otomatik kapı kart okuyucu sistemin bakımı yapılacak

Genel kontroller ve sistemin test edilip çalışması sağlanacaktır
5) Yüklenici, fotoselli otomatik kapılar üzerine bakım ve onarıma yetkili olduğuna dair
kuruma belge sunacaktır
6) Fotoselli kapı servis hizmeti sırasında sağlam bir sistemin veya işlevinin bozulması
halinde yüklenici, neden olduğu arızayı uyarıya mahal bırakmadan ücretsiz
gidermekle yükümlüdür.
7) Fotoselli kapı periyodik bakımı 3 (aylık) aylık periyodlar halinde yıllık toplam 4
(dört) defa yapılacaktır.
8) Yüklenici, bakım için belirlenen aralıklarla bakıma gelmeden 2 (iki) gün önce
bakıma geleceğine dair bildirimi hastane teknik servis birimine iletecektir.
9) Firma tarafından yapılacak bakımların zaman planlaması mesai saatleri içinde
kurum teknik personeli ile belirlenen süreler içinde bakımlar yapılacaktır.
10) Yüklenici firma, arıza ve periyodik bakımlarda her türlü can ve mal güvenliği
tedbirlerini almak zorundadır.
11) Yüklenici firma tarafından sözleşme süresi içerisinde yapılan tamir, bakım ve
onarımlarda değiştirilen parçalarla ilgili herhangi bir arıza olması halinde yüklenici
firma hiçbir ücret talep etmeden yedek parçayı değiştirmek zorundadır.
12) Bakım dönemi içerisinde meydana gelebilecek fotoselli otomatik kapılarda oluşan
bir arıza idarece yüklenici firmaya bildirilecek yüklenici firma ihbarı aldıktan (arıza
bildiriminden) sonra en geç 24 (yirmidört) saat içerisinde fotoselli otomatik
kapıarızasına müdahale edecektir. Firmaya periyodik bakım dışında herhangi bir
tamir ve bakım ücreti ödenmeyecektir.
13) Garanti süresi sona ermiş olan cihazlarda meydana gelebilecek arızalarda
arızanın giderilmesi için gerekli olan yedek parçanın bedeli yüklenici tarafından
idareye yazılı olarak bildirilecektir, idare yedek parçanın temini konusunda
yükleniciden ya da farklı tedarikçifirmalardan alım yapma hakkına sahip olacaktır.
Yedek parçanın yükleniciden temin edilmesinekarar verilmesi halinde yüklenici 48
saat içerisinde yedek parça teminini gerçekleştirerek arızayıgiderecektir. Yedek
parçanın idare tarafından farklı tedarikçi firmalardan temin edilmesi halinde, yedek

parçanın
montajının
gerçekleştirilecektir.

yapılması

yüklenici

tarafından
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olarak

14) Yüklenici firma tamir, periyodik bakım ve onarımı yapmakla yükümlü olduğu
fotoselli otomatik kapı tamiratını başka firmaya devredemez veya herhangi bir sebep
öne sürerek tamir, bakım onarımı yarıda bırakamaz. Yüklenici tarafından fotoselli
otomatik kapı tamiratının yarıda bırakılması halinde, idare tamiratı istediği firmaya
yaptırmakla serbesttir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde yüklenici firma,
idarenin tamiratını yaptırmış olduğu fotoselli otomatik kapıtamirat bedelinin tamamını
hiçbir itiraza gerek kalmaksızın ödemekle yükümlüdür.
15) Fotoselli otomatik kapıların arızalanması halinde yüklenici firmaya telefon ile
haber verildikten en geç 24 (yirmidört) saat içerisinde arızaya müdahale etmesi ve 48
saat içerisinde arızayı gidermesi zorundadır. Süresi içerisinde arızaya müdahale
etmemesi halinde fotoselli otomatik kapı aylık periyodik bakım ücreti ödenmeyecektir.
Bu durumun üç kez tekrarı halinde sözleşme feshedilecektir.

