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NOTLAR:
-Tekliflerin en gç son teklif verme tarihi ve
gerekmektedir.

Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi

- Teklifler( rakarn veyayızı ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltrne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiirüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeter 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar htto://www.agriihale.eov.trle-posta adresli Ağı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir-
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Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 4 ADf,T DiYALiz ciHAzI vE SU
SISTEMLERININ BAI(M ONARIM HIZMET ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu lhale Kanunun 22lD
maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin I{DV hariç birim ve toplam fıyatınn24/02/2023 tarih ve
saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma birinine elden teslim edilmesi yada diyadindh@qmail.com
adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.
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1. Bu şartııame hemodiyaliz böliimü su antma sistemi aylık bakım ve on.ınnunr işlerini kapsar.

Bakrm - onanm: Sistemde meydana gelebilecek aıızaları önlemek ve sistem performansıru
arttırmak, anza olasıhğınr a"altrnak sistemin ömriinü uzatmak, etkin çahşmasınr sağlamak amacıyla
firma tarafindan sistemin yaplsrna uygun olarak önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak
temideyici, koruyucu ve diizeltici nitelikte ve gerekliğinde parça değiştirmeyi (monte etmeyi) de
kapsayarı her tiirlü girişim ve kontroldi.ir.
Yedek parça: sistemde anzaıırn giderilmesi, performansın artırılması, tam kapasite çalışılması için
değiştirilmesi zorunlu olan her tiirlü parçayı ifade eder.

Dezenfeksiyon : Sağlık Bakanlığınn yönetmenliği gereği yiiklenici firma 3 ayda bir özel
solüsyonla dezenfeksiyon işlemi yapacaktır kullanılacak sarf malzeme yiiklenici firma tarafindan
kaşılanacaktır.
2. Bakım - Onarım fırma tarafindan idarenin herhangi bir yazıh veya södü isteği olmaksızrn Ayda 1

kere den az olmamak iizere bakrm yapılacaktır. Firma yaptığı her bakrm için rapor tutacak ve bu raporun
l nüshasını hastanenin belirleyeceği ilgili kişiye teslim edecektir.
3. Yiiklenici firma bakımda cihazlaıın Flow 300-500-800 akışkanlık kalibrasyonlan ve ısı conduliiviğ
(iletkenlik) kalibrasyonlan TMP basınç kalibrasyonlan Tl Testi sıcak dezenfeksiyon ve makinalann
genel kontollerini yapacaktır.
4. Firmanın ^İSf. |2426-|2843 hizmet yetertilik belgesi ve İso rs48s-zoro 9001 2015 - 14001 2015
OHSAS 18001 2007 sahip olmalıdrr.
5. Yüklenici iirmanın Tıbbı cihaz sahş merkezi yetki belgesi olmalıdrr.
6. Teknisyenlerin bakrm yaparken kullandıklan cihazlann kalibrasyonlan olmalı.
7. Firma; idarenin, isteğine bağlı olarak periyodik bakrmlann üşında ek olarak, sistemin tiimü veya bir
btili.imü için bak-ım işlemlerinin tiimi.inü veya bir böliimiinü ek bir ücret istemeksizin yerine
getirilecektir. Sistemin bulıınduğu yerden idarenin istediği tizerine herhangi biı yere taşınmasr
durumunda kullanılacak malzemeler idareye sunulup ücreti karşılığında idarenin onayı alınarak sistemin
taşınmasını firma gerçekleştirecektir.
8. Periyodik bakrmların saati firmanrn önerisi ile idare tarafindan karaılaştınlır. Periyodik bakımlar
idarenin onayı ile normal çalışma saatleri (08:00- 17:30)içinde İdarenin bilgisi ve gözetiminde
yap acaktır. Seans sonrası yapılması gereken işlemlerde veya idare isteği takdirde bakımlar çalışma
saatleri dışında da ek bir ücret istemeksizin yapılacaktır.
9. Onarrm işlemlerinin firma tarafindarı başlatılması için gereken siire, anza bildiriminin, idare
tarafindan sözlü veya yazılı olarak firmanrn teknik servisine /biirosuna /sorum-lusuna bildirildiği saatte
başlar.
10. Hastane anza bildirmesi durumrında fırma 12 saat içerisinde anzaya müdahale edecektir. Yedek
parça gerektigi durumlarda bu siire 24 saat olacaktır.
l1. İdare firmadan sözleşme stiresi içinde herharıgi bir zaman, yeterli görmediği elemanlann
değiştirilmesi velveya sayıların arttrnlmasrnr isteyebilir. Bu durumda idareden hiçbir şekilde ek ücret
istemeyecektir.
12. Firma bakım ve onanm hizınetlerini verebilmek için teknik eleman desteğini, yedek parça teminini
ve diğer hususlan idarenin işletme zararlarına yol açmayacak veya bu zararları asgariye indirecek
şekilde sağlayacağını taahhüt eder. Firma çalışanın işletme zararlanna yol açması halinde bu zarar
yiikleniciden tazmin edilir.
13. Bakım - Onanm esnasrnda değişmesi gerekli görülen yedek parçalar firma tarafindan idarenin
onayrna suııulduktan ve idarenin onayı alındıktan sonra değiştirilir. Firma tarafindan temini
geıçekleştirilen yedek parçalar için (parça ücreti hariç) işçilik nakliye ve montaj firma tarafından
ücıetsiz gerçek-leştirilir.
14. Firma tarafinda temin edilen ve montaj ı yapılan yedek paıçalaı firma tarafindan en az 1 yıllık garanti
altnda olacaktır
15. İdare bakım ve onanm sırasında firma teknik elemanlannın sözleşme kapsammdaki sisteme girme
yetkisi verecek ve çahşma sahası sağlayacaktır.
16. Teklif verecek firma referans göstermelidir.
17. Teklif verecek firma alt yiiklenici firma çalıştııamaz.
18. Teklif verecek Firma hemodiyaliz su antma sistemleri ile ilgili iş bitirme belg p olmahdır.
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