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Sayı:
Konu: Fiyat Teklifi

S ay ın ............................................................................................................................

H astanem izde ku llan ılm ak  üzere  aşağıdaki listede m iktarı ve birim i belirtilen  1 K alem  h izm et işi 4734 Sayılı 
K .İ.K  'nun 22/d m addesine göre alım ı yapılacaktır. İlgili alım a ilişkin K D V  hariç b irim  fiyatınızı yazılı ve tasdikli 
olarak 10.01.2022 günü saat 1 LOO’e kadar Satın A lm a B irim ine patnosdh@ hotm ail.com  adresine gönderilm esi/teslim  
edilm esi hususunda;

G ereğini rica  ederim .

İHTİYAÇ LİSTESİ
S.No M alzem e Adı M iktar B irim i B irim  Fiyatı T oplam Tutar

1 GÖZ MİKROSKOBUN BAKIM VE ONARIMI 1 Adet

Son Teklif Verme Tarihi: 10.01.2022 günü saat 1 LOO’e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları 
elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir.
1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler 
değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkot numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
9-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot 
ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas 
almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme 
yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.
10- Yukarıdaki malzeme veya malzemelere teklif veren firmalar verilen teklif kalemlerine istinaden Numune gönderilmesi 
zorundadır. Gönderilmeyen Numunelerin teklif fiyatları değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11-İdaremiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış 
sonrası hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.
12-Marka ve teslimat süresi belirtilecektir.
13-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.
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BAKIM ONARIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. BAKİM VE ONARIM HİZMETİNİN KAPSAMI

Hastanemiz göz polikiliniginde bulunan göz mikroskobu 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. ARIZAYA 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)

Cihaza garanti süresi boyunca yıllık %95 
uptime garantisi verilecektir. Cihazın ilk müdahalesini 
takiben tamamıyla hasta alınamaması durumunda 
cihaz down sayılacaktır. %5 lik down sürenin aşılması 
durumunda aşılan her iş günü için, cihazın son 10 
günlük toplam işlem sayısının ortalaması ile cihaz ile 
gerçekleştirilen en yüksek SUT işlem bedeline sahip 
işlem çarpanı kadar idari para cezası kesilecektir.
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