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SAYI:
KONU: Teklif Mektubu
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E-Posta: sanliurfadhs | | @sagl ik.eov.tr
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s.No Mal / Hizmet Adl M ikta rı Birimi Markasl uRR(!y'$ Birim
FiYat

Toplam
Fiyat

1 2 ADET
HEMODiYALİZ CİHAZI
17 AYLIK BAKIM
oNARIMI(Bakmlar
ayda bir yapllacaktır.)

t7 BAK]M

Genel
Toplam(KDV

HariÇ):

Teklif veren Firmanln
Adı Firma yetkilisı
Adresi
TeIefon Kaşe ve Imza
Fax
E-Mail

Not: TekIiflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

PlYAsA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU

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



GAMBRO MARKA HEMODİYALİZ CİHAZLARI PERİYODİK

BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ
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1. Teklif Verecek firma bakım-onarım yapllacak diyaliz cihaz| markaslnl kapsayan Yetkili Teknik servis Belgesihe sahip o|maı|dlr.

2. Teklif Verecek firma bakm-onanm yapllacak diyaliz cihazl markaslnl kapsayan TsE 12426 hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalldlr.

3. Teknik personelin güncel eğitim sertifikaları olmalıdır.

4. cihazlarda, üretici taraflndan servis manuelinde belirtilen peryotlarda Ve belirtilen PM Kit "Bakm Kitleri" kullanIlmasl zorunludur.

5. sözleşme kapsamındaki hemodiyaliz cihazlannda mMana gelebi|ecek anzaları önlemek cihaz|arda herhangi bir hatanln ortaya

çlkmag ihtamalini azaltmal, cihazlann ömrünü uzatmak ve daha Verimli çnllşmalarınl sağlamak amacİ iİe yülhk olarak periyodik

bakmlafl fabrikanln servis manuelinde belirttiği bakm kitleri ile yapllmahdlr.

6. sdzleşme süresince müteahhit sözleşmede bakıml yaplacak oıan hemodiyaliz cihazlarlnl çallşlr halde tutacaKır.

7. idare, cihazlarda meydana gelebilecek bir arıza için müteahhidi çiğırdığı andan itibaren müteahhit en geç 24, saat içerisinde servis

elemanlnl anza mahalline gönderecelç servis elemanı söz konusu anzay yerinde görüp, anzayl giderecek, anza formunu

düzenleyerek bir nüsha§nl bilgi için hemodiyaliz bölümüne, bir nüshasını faturanln ekinde idareye Ve bir nüshaslnl da firmada

saklanmak üzere kendisinde tutacaktlr.

8. Yedek parça gereKiren anzalarda parça 72 saatte temin edilerek cihaz çalışlr duruma getirileceKir. Parçanln temininde hava Ve

kara ulaşlmlnln mücbir nedenlerle olmamasl, gümrüklerin çaİşmama$ durumunda bu süre nedenin ortadan kalkmasİna kadar

ertelenir. Parçalann yüklenicinin stoğunda bulunmamasl Ve yurt dldşlndan siparişi gereKiği durumlarda bU süre 20 gün olacaKlr.

9. Kullanld hatası dışında değişen tüm yedek parçalar fiyata dahil olmalıdır.

10. İdare, sdzleşme kapsamlndaki hemodiyaliz cihazlan için ister koruyucu bakm olsun, ister anza giderici müdahale olsun, tüm

hizmetlerin yalnlzca miiteahhit taraflndan yapılacağı hususunu temin edecektir.

11. BakJm esnaslnda cihazlara ve üçüncü şahlslara Verilebilecek zararlardan yüklenici firma sorumludur.

12. Bakm adl altlnda cihaza yılda 1 kez servis manuelinde belirtildiği şekiıde bakm yapllacalç bunun düşndaki ziyaretler anza

müdahalesi yada cihazln genel fonksiyonlannln kontrolü için olacaKlr.

13. Yüklenici, cihaza yapacağl hertürlü müdahaleden sonra servis formu ile belgelendirecektir Ve bunu klinik yetkilisine imzalatacakhr.

Formun imzaİ bir nüshasl klinik yetkilisine teslim edilecektir.

14. İdare düşandan orijinal olmayan hiçbir yedek parçay cahazda kullanllmak üzere temin etmeyecektir, kullanlcl hatasl ile anzalanan

parçalar ücreti karşıhğında ana/ithalatg firmadan orijinal olarak temin edileceKir.

15. olmasl gereken'PM Kit" içeriği aşağlda Verilmiştir:
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Air Fiİter Ac/Dc
Air Filter cover
Particle filter (A, B Ve c konneKörleri için)

o-Ring (A, B ve C erkek- konnektörleri için)

o-Ring (A, B ve c dişa-konneKörleri açin)

eRing Level Dedektör

o-Ring Degassing chamber (Alt Ve Üst)

oRing Dializör Konneldörü (KlrmEı ve Mavi)

oRing Bicart tutucu (Alt ve Üst)

o-Ring ultrafiltre
Bakm etiketi

CHVA iki yollu valf (komple)

CBVA üç yollu valf (komple)
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16. Yllllk baklm dahilinde yapllması gerekenler aşağlda Verilmiştir (PM Kitli Bakm):

AC/DC filtre değişimi

A, B, c konnekuor partikül filtreleri değişimi
A,B,c konnektör o-ringleri değişimi (dişi Ve erkek)



Deariüng dlamber o.ring değişimi
Degassing dıamber o-ring deği$mi (alt ve üst)

Dializör konneküir o.ring değişimi (KlrmE Ve Mavi)

Ultıafi ltre o-rinq deği§imi

Bikart hjtucu oring değişimi (Alt Ve Üst)

Mking dlamber e.ring deği$mi
c|-ivA \re CBVA \ramerinin d4işimi
Kan pompag üdalannl kontrolü Ve gerekiyorsa aran
Giİiş ve abk hortum kelepçelerinin konğolü
Alt tabla tekerleklerinin kontrolü
PET (Koruyucu toprak testi)
Koruyucu toprak direnç testi
A/D konverter kalibrasyonu

BPM testi

Prayming dedekttir kalibrdsyonu

Protective driver board üzerindeki B1 babr},a kontrolü
Kan pompag kapak testİ

Kan pompag a$n yüldeme testi
Arter "0' ba§nç te6ti

Ven 'o' bagnç testi
slfır seviye testi; Degassing, HPG, PD baslnç transdüserleri için (gerekiyorsa kalibrdsyonlan)
sNl akş yolu ükanıkhk testi
Kan kaçağl ded€ktör kontrolü Ve kalibrasyonu

PR2 bas|nç reglatörü kontrolü Ve kalıbrasyonu

Kondaktivit ve s|cakl|k kontrolü ve kalibrasyonu

Dc kaçak tesü

Error hanzag kontrolü (temizlenmesi)

simüle tedavi
Battery backup testi
Heparin pompag aşn yükleme testi
Arter ve Ven klemp testi
ELT ve PLT teseri (Ayn form ibraz edilecek)
srcavKimyasal dezenfeksiyon
Bakm etiketi

17. Ayllk baklm esnaslnda yapllması gerekenler aşağlda verilmiştir;

cihaz dlş yüzey dezenfeksiyonun yapılmlş olduğunun kontrolü
Ghazln rcH kontrolünün yapllmasl
konda ktivite nin kontrol edilmesi
Diyalizat slcakllğlnln kontrol edilmesi
Enor kod geçmişinin kontrol edilmesi ve Verilmiş olan hata kodlaflnln araştrl|masl
Error kod listesinin temizlenmesi
Dezenfekiyon geçmişinin kontrol ediİmesi ve eksikler varsa beıirtilmesi
cihazn mekanik ve elektronik aksamlnln görsel kontİolü (bağlanblar, kablolar, korozyon, sıu kaçağl Vb...
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Anza 9karma ihtimali olan parç(lar) ln belirlenmesi Ve bildirilmesi.
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