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AĞRI VALİLİĞİ 

Ağrı İl Sağlık M üdürlüğü 
Patnos D evlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

29.04.2022

Sayı: 1 S
Konu: M İNDRAY H A STABAŞl M ONİTÖRÜ BAKIM  ONARIM I

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, m iktarı ve özellikleri yazılı m alzem elerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 22/a m addesine göre D oğrudan Tem in Usulü ile yapılacaktır. Söz K onusu alım  için KDV hariç birim  fiyat 
tekliflerinizi TL üzerinden 13.05.2022 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@ hotm ail.com  adresine ivedi olarak gönderm eniz hususunda; 
Gereğini rica ederim.

Şaldı 
İdari ve Ma,

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No Malzeme Adı
Sut

Kodu
UBB Miktar Birimi Birim Fiyatı ToplamTutar

1
M İNDRAY HASTABAŞl 
M ONİTÖRÜ BAKIM  VE O NARIM I

10 Adet

Genel Toplanı

T eklif Eden 
.12022

Kişi / Oda / F irm anın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İm za

E k : Teknik Şartname 
Satmalmanın Yapılacağı Birim:

• Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
• M alzem eler siparişten sonra H astanem iz A m barına m esai saatleri içerisinde A m bar Teslim i olarak teslim  edilecektir.
• M alzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilm esi için idarenin talep etm esi durum unda num une verilecektir.
• A lternatif T eklif Kabul edilm eyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• T eklif edilen m alzem elerin “T.C .İlaç ve Tıbbi C ihaz Ulusal Bilgi Bankası” na kaydedilerek onaylanm ış ürün num arası (barkod) 
olmalıdır.
• T eklif edilen ürünlerin onaylanm ış ürün num arası (barkodu) liste halinde verilm elidir. Aksi takdirde değerlendirilm eyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul kom isyonunca Kabul Raporu düzenlenm esinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 
gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödem eyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Num arası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kurum a ulaştırılm ayan Mal /H izm etin ödem esi yapılm ayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı M ahkem eleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• T eklif veren Firm a/Firm alar yukarıdaki m addeleri kabul etmiş sayılır.
• A lanlarım ız kısmi teklife açıktır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS D EVLET HASTANESİ Tlf: Fax: e_mail: H ız.M EH M ET ULAŞ Dahili:
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BAKIM ONARIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. BAKİM VE ONARIM HİZMETİNİN KAPSAMI

Hastanem iz YO Ğ UN BAKIM ÜNİTELERİNDE bulunan 10(adet) M indray Hastabaşı 

monitörü 1 yılda 2 defa o lm ak üzere bakım ve arızalarının g iderilm esi hususunu 

kapsar.

2. BAKIM ONARIMIN ESASLARI

.1. Bakım hizmeti; düzenli kontrol, koruyucu bakım, tam  bakım, arıza giderim i 

(onarım), gerekiyorsa kurum ca firm adan veya piyasadan üretici firm anın 

onayladığı(resm i belgeyle) tem in edilen parçaların değ iştirm e işlem lerin i 

kapsamaktadır.

.2. Parça değişim i gerektiğ i durum larda ilgili parça kurum tara fından tem in edilecek. 

Firma Parça fiyatını arıza tespitinden hemen sonra kurum a bildirecektir, kurum 

onayını m üteakip parçalar fatura edilecektir.

.3. Firma tara fından değ iştirilm esi ön görülen parçalar c ihazlara ait üretici firm asının 

onayladığı O RJİNAL parçalar olacaktır.

4. Bakımda, yetki ve sorum luluk; firm aya aittir.

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

3. BAKIM VE ONARIM RAPORLARI

Firma bakım lar sonunda hastaneye; yapılan bakım ları gösteren bir rapor verecektir.

Bu raporda uygulam alar net o larak görülecek, anlaşılır şekilde o lacak ve hastane 

teknik e lem anlarının imzasını ihtiva edecektir. Firma, bakım da yapılacak işlem leri 

gösterir üç nüsha form  düzenleyerek, bu form  için kurum ca belirlenen yetkililerden 

(kullanıcı ve Hastane Teknik Servis Sorum lusu) onay alınacaktır, bir nüshası ödem e 

belgesine bağ lanm ak üzere idareye verilecektir, bir nüshası teknik b irim e d iğer nüsha 

firm ada kalacaktır.

4. ARIZAYA MÜDAHALE ESASLARI

Değiştirilmesi gereken yedek parçaların (üretici firm anın onayladığı resm i belgeyle) 

firma ve kurum tara findan yapılan arıza tespitinden sonra, kurum fiyatı uygun görürse 

firmadan, uygun bulm azsa piyasadan(üretic i firm anın onayladığı resm i belgeyle)



temin etmekte serbesttir.

*nakil işlem leri tüm üyle firm aya ait olacaktır.

6. SÖZLEŞME ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER

6.1. C ihazlara bakım  teklifi veren firm anın, TSE cihaz bakım  onarım  teknik hizm et 

yeterlilik

belgesi ve üretici ta ra fından yetkilendirild iğ ine dair belgesi bulunm alı ilgili cihazın 

m arka/m odel bilgileri bu belgelerde belirtilm iş o lm alıd ır

6.2. Üretici firm adan alınm ış olan servis ve servis e lem anlarının düzenli yeni gelişen 

yazılım

donanım ına uygun olduğunu gösteren güncel (bakım  yapılacak seneye ait) eğitim 

sertifikaları.

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

6 .4 .Bakım yapılacak F irm anın UTS Teknik Servis Kaydı olmalı ve ihale sırasında 

belgelemelidir.

6 .5 .Bakım yapacak firm a personelin in UTS Teknik servis kaydı olmalı ve cihaz 

konusunda eğitim  aldığına dair belgesi ile birlikte ekte sunulm alıdır.

6.6. Firmaların İSO ve CE belgeleri o lm alıd ır

6.7. ilgili cihazların güncel parça fiyat listesi tek lif dosyasında sunulm alıdır.

6.8. Teknik şartnam eye uygunluk belgesi; Teklif veren firm alar şartnam e m addelerine 

ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnam edeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar 

“ marka model

cihazın Bakım -O narım  Hizmeti Teknik Şartnam eye Uygunluk Belgesi” , başlığı altında 

teklif veren firm anın başlıklı kağıdına yazılm ış ve yetkili kişi tara findan im zalanm ış 

olmalıdır. (Vekaletnam e 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.


