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Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin 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 17.05.2022 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

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 (baıkodu) 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.
• Atımlarımız kısmi teklife açıktır.
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PATNOS DEVLET HASTANESİ FOTOSELLİ VE KARTLI OTOMATİK KAPI 
PERİYODİK BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

S.NO MALZEME ADI MİKTAR BİRİM FİYAT TOPLAM
TUTAR

1

HASTANE İÇERİSİNDEKİ 
OTOMATİK KAPILARIN 

BAKIM VE ONARIMI (ANA 
BİNA VE ADSM )

12 AY

Konu: Hastanemizde bulunan fotoselli otomatik kapının (yedek parça hariç) 1 (bir) 
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 bakım larını 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
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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 bakım lar 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 edilmesınekarar verilmesi halinde yüklenici 48 
saat içerisinde yedek parça teminim gerçekleştirerek arızayıgıderecektir. Yedek 
parçanın idare tarafından farklı tedarikçi firmalardan temin edilmesi halinde, yedek



parçanın montajının yapılması yüklenici tarafından ücretsiz olarak 
gerçekleştirilecektir.

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 onarım ı yarıda bırakamaz. Yüklenici tarafından fotoselli 
otomatik kapı tam iratının yarıda bırakılması halinde, idare tamiratı istediği firmaya 
yaptırmakla serbesttir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde yüklenici firma, 
idarenin tamiratını yaptırm ış 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


