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sAĞLtK BAKANLIĞI

şANLıURFA iL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞü
ŞANLİURFA ViRANŞEHiR DEVLET HASTANESi

ihate Kodu : 00l7E

SAYI:
KoNU: Teklif Mektubu

PıYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miiiarı yazılı olan malzemeler 4734 sayıh Kamu İhale
Kanununun 22ld (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hıriç birim fiyatın hastanemiz
satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

Telefon : {|J5l | 3007
Fax : { l {5l2l2]6
E-Posta: sanliurfadhs l l @saglik.gov.tr

Not: Tekliflerd€ Karalama ve Daksil Ke§inIikle Olmayacaktır.
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Fiyat
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1 HEMŞiRE ÇAĞRI
SISTEMI PERIYODIK
BAKIM VE ONARIMI
isi Hizıvır-r eı-ıı,4ı

1 BAK]M

Genel
Toplam(KDV

Harıc):

Teklif Veren Firmanın
Adt Firma yetkilisi
Adresi
Telefon kaşe ve İmza
Fax
E-Mail

Maktarl



Genel;

ToPLAM 1 BAK|M 31na2019 TARiHıNE KADAR ARıZA DAHıL oLACAKTıR.

Hastanemizde mevcut kullanılan Xablolu ve Kablosuz Hemşire Çağrı Sisteminde kull3nllan
Hemşire Çağrı Butonu ve WC/Banyo İpli Çağrı butonu genel bakımları yapılacaktır.

sistem üretici firma veya üstlenici firma lso 9001 2008 kalite sistem belgesine, Kablolu ve
Kablosuz Hemşire Çağrı Sistemine ait her ürünün CE Belgesine sahip olmalıdır.

ithalatçı ya da üretici firma ls(xıoo1:2oo8 standardına sahip olmalı, ithalatını ya da üretimini
yaptlğl ürünler ile il8ili olarak Tsi3149 "işyerleri yazılım hizmetler veren genel standardına uygun;
hizmet Veren işyeri", TS13401 "'Yetkili servisler - Çağrl Cihazları için kurallar standardına uygun
olmalıdır.

Sisteme bakım yapacak firma bakımlarınl tamamlandlktan sonra çahş|r yaziyette teslim
ettikten sonra, personeli eğitecek Ve eğitim verdiği personele eğitim sertifikasl Verecektir.

Hastane Çağrl sisteminde Tamir kabul etmeyen parçalar yenileri ile değiştirilecektir. Bu süre
iÇerisinde imalat, montaj, malzeme ve işçilik hataları ile yanlış dizayndan doğacak arızalar yüklenici
firma taraflndan karşılanacak Ve hatall parçalar ücretsiz olarak değiştirilecektir. Cihazların arızalı
olduklarl süre garanti süresine dahil edilmeyecektir. Garanti kapsam| içersinde oluşan arızalara 24
saat içinde müdahale edilmeli ve arıza müdahaleye takiben 12 saat içinde giderilmiş olmahdlr. tüm
teknik destek ve parça değişimi işleri ücreti yüklenici firmaya ödenerek yaptr|lacaktlr.

Şartnamede bellrtllmeylp yapılması zoıunlu olan lşler yüklenid bakım fiıması tarafından
ücretsız yapllacaktır.

Meh
Teknik

tE

Hemşire Çağrı Sistemi Teknik Şartnamesi

Qffi,-* 7v[a.rlq
Kablolu ve Kablosuz Hemşire Çağrı Sistemi Teknik Şartnamesi

Tanım veAmaç;

Hemşire Çığrı sıstemi, hastanemizde mevcut kul|anılan hastalar|n hasta odalarından, hasta
tuvalet ve banyolarından ve acil müşahade odalarından hemşirelere çağrı yapabilmesini, bu çağrıların
adresinin hemşirelere servis desklerinde bulunan Hemşire Çağrı Panolarına iletilmesini ve servis
performanslnln kayıt edilmesini ve raporlanmasını sağlayan iletişim ve otomasyon sistemidir.

Gaııanti;


