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Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 22/a maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat 
tekliflerinizi TL üzerinden 13.05.2022 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; 
Gereğini rica ederim.

Teklif Eden 
2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

E k : Teknik Şartname 
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
• 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.
• İdare, 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 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
• Alımlarımız kısmi teklife açıktır.
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MEK VENTİLATÖR BAKIM ŞARTNAMESİ

1.Hastanede yenidoğan ünitesinde kullanılmakta olan ladet MEK marka 

ventilatör cihazının bakımı yapılmalıdır.

2.Cihazların düzenleyici ve önleyici bakımı yaparak batarya dahil parça hariç on 

yapılmalıdır.

3.Olası önleyici faaliyet olarak cihazın sarf ürünlerindefmekanikvalfler,oksijen 

sensörü, flovvsensör vb.jmiatlarının yakın olması veya değişimi gerekmesi 

halinde servis formunda belirtilerek düzenlenecek.

4.Cihazların bakım sonrası validasyon ve optimizasyon(kalibredeğerleri) 

İşlemleri yapılarak cihaz parametre ayarları yapılacak.

5.Cihazda varsa fiziksel ve ya dış etkenlere maruz kalması sonucu kırık;pas veya 

deformasyon var ise tespiti yapılacak.

6.Olası deformasyon veya miladı geçmiş ürünlere ilişkin yapılan tespit sonrası, 

ücreti mukabilinde bu sorunları giderilecektir.

7.Ventilatörlerin bakımı 12ayda 2kez(Yılda2) yapılacak ve hastane idaresinin 

yükleniciye yazılı olarak bildirmiş olduğu tarih aralığı içerisinde olacaktır. İlgili 

Tarih 1 aylık süreç içerisinde olup, hafta içi olacaktır.

8.Bakımı takiben yüklenici her cihaz için ayrı servis formu düzenleyerek ilgili 

personele teslim edecektir.

9.Bakım sonrası değişmesi gereken parçalar olması halinde yüklenici bu 

parçaların tedarikinin taahhütünü vermiş olacak olup, ücreti mukabilinde 

değişimini gerçekleştirecektir.

10.Bakımı yapacak yüklenici teklif ile beraber MEK firmasına ait tek yetki veya 

Yine üretici olan MEK firmasına ait yetki belgesine sahip olmalıdır..


