
T.c.
SAĞL|K BAKANLIĞI

ŞANLruRrA iL SAĞLIK MtrDÜRLüĞÜ
ŞANLIURFA VİRANŞD,HİR DEVLET HASTANESi

ihate Kodu : 001ı8

SAYI :

KoNU: Teklif Mektubu

PİYASA ARAŞTIRMA TEKLiF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktan yazılı olan malzemeler 4734 say|ı Kamu İhale
Kanununun 22id (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatın hastanemiz
satınalma birimine gönderilmesini rica ederin

ILHAN ERTelefon : 4t45l l3007
Fax :4|45121236
E_Posta: sanliurfadhs l l @saglik.gov.tr

s.No Mal / Hizmet Adl Miktarl Biriıni Markasl uBB Kodu Bırim
Fayat

Toplam
FiYat

1 KEsİNTİsİz Güç
KAYNAKı.ARI (UPs)
PERilODİK BAKIM
ONARIM HiZMET
AuMI

6 BAK I ı4

(20 AYuK BAKIM) Genel
Toplam(KDV

Haric):

Tekıif veren Fİrmanın
Fırma yetkiıisi

Adresi
Telefon Ka§e ve Imza
Fax
E-Mail

Not: Tekliİlerde Karalama ve Daksil Kesinlikle olmayacaktır.

(

Adı



T.C
SAĞLIKBAKANLIĞI

ünaNşrnin DEvLET rıısramsi
xnsiNrisiz cüç «avxeKLARI (K.G.K.) BAKIM rnınri«

Mıdde:l işin Tınımı Ş'lnrXel'reSİ
Viranşehir devlet hastanesi dokiiırn listesine kaytlı bulunan 5 ADET ENEL MARKA2 ADET NFoRM MARKA KESiNTİsiZ cuç ravı.JaĞı prnıvooır -'B-AKIM

oNARnIİŞi

xEsıNTlsız Güç xıYıııxıını ı-lsresi

=cüç xevxrĞı naxııı oNınrıı işi
=ENEL MARKA 200 KVA l ADET
:ENEL MARKA 160 KVA I ADET
:ENEL MARKA l20 KVA 1 ADET
=ENEL MARI(A,80 KVA l ADET
=ENEL MARİ({ 6 KVA l ADET
=iııroııı MARKA 200 KVA t ADEI.
=iıponııı MARI(A 80 KvA ı ADET

Madde:2 İşin kıpsını
__ ,Anzalı olsun ya da olmasın; her 3 ayda bir bakım yapılmak iizere l8 AYDA 6 kez
kesintisiz cuç kaynağı ve buna bağlı olarak çaıışan ahı ve akii grupıarrrr, 

-ko.uyu.,

PeriYodik bakrm, onanm ve ayarlannrn yapılmasını, ayıca genel uatıııİaıİınaa oıŞtİıecet
anzalara da müdahale edilmesini kapsar.

Mıdde:3 Genel ve periyodik bakrmrn kıpsımı
Madde:}l.Bakım sırasında değştirilınesi gereken parçalan firma telnik servis

formunda belirtecek. Hastane idaresi tarafından teın; edilditĞn sonra yine n"n, turaİ"a,
montajı yapıIacak.

Madde:}2.ytiftlenici firma cihazlann ilk bakırrıtanıı; işin yti&leniciye verildiğ
tarihten itibaren en geç on beş gfın içinde yapacak, cihazlar|a iıgiıi kuııanıcı ;r;"a" lgr'ı.
verecek, eğtim verecek personelin eğtici sertifikası olacaktır.

Ayrıcı her periyodik bıkımı gelindğin de;
a. Sistemin genet temizliği yıpılmalı.
b.Tüm elektriksel bağlıntılır ve eIektronik kartlırrn işlevlerinin kontro!ü.

Eviricinin işlevleri, §tıtik By-pass'ın §levleri ve Mınuel By-Pıss'ın §levlerininkontrolü.
ç D§hili Elektronik besteme kıyneklırının işlevleri ve güç elemantırının

işlevlerinin kontrolü.
d. kesintisiz Güç kıynığı akü grubunun 6mrünü uzıtmak mıksıtlr otomatik

olarak her 3 ayda bir ıkii testi yıpı|mılıdır.
e. Akü testi esnasındı akülerin durumu ve arı bığlıntılın kontro| edilnelidir.f. Test sonundı ıkü ve bığlıntılırının durumu kötü olduğu tespıt Jııoıgı

takdirde kullanıcı biğilendirilnelidir.
g. Girişçıfu fız sırılarının ve iletken kesitlerinin yük ıltında deforme olupolnıdığr elle ve yı g6de kontrolünün yıpılması.

Mehmet
Tekni su



Mıdde:3-3.ytıklenici firma cihazlann anza durumunda ya da periyodik bakımda
değşmesi gereken parçalann listesini hastane idaresine firmalannın açık adres ya da kaşsini
taŞıYan servis bakım belgeleriyle bildireceklerdir. Anzalı parçalar kurum tarafindan temin
edileceitir.

Madde:3-4. 3 Ayda bir; 18 AYDA 6 kez yapılan bakm ve kontroller firma
teknisyeni tarafindan üç niishah olarak doldurularak çek liste şektinde sunulacakhr. Çek
listeler her bakm sonrası birim sorumlusuna işin eksiksiz yapıldığrna dair imzalatılacaktır.
İkinci nüshası hastane teknik komisyonuna ya da teknik serviİ sorumlusuna teslim edilecektir,
üÇilürıcü ntlsha firmaıun kendisinde kalacak ilk niishası hak ediş talebi yapılırken faturayla
birlikte idareye (satın alına birimine) sunulacaktır. Sonradan doldurutarak gönderilen çek
Iisteleı kabul edilmeyeceltir.

Mıdde:}5.yilklenici Firma, kıırumun yedek parça teminini bildirmesini takip eden
en geç iki (2) işgiinü içinde yedek parçalan değştirecektir.

Madde:}6.De ğiştirilen yedek parçaların arızalı olanlannrn taırıamr hastane teknik
servisine teslim edi lecektir.

Madde:}7.Ytlklenici firma teknisyenleri, bakıma ya da arızaya geldiğnde hastane
teknik servisi bilgisi dAhilinde mudahale edecettir.

Mıdde:}8.Temin edilen parça ve sarf malzemeler firma tarafindan cihaza ücretsiz
takılacaktır.

_Madde:}9.Anzalı parçalann yerinde tamir edilmesi. Yerinde tamiri miirnktıııı değilse
ttlm nakliye ücretleri firmaya ait olacaktır.

Mıdde:}10.Cihadann bakım oııanm ya da parça değşiminde doğacak kayıp ve
zararlar lirmaya ait olacakhr.

Madde:4-Yiiftlenici işin verildiğ tarihten itibaren ilk on beş gun için de cihazlaırıı ilk
bakımlann yapacak ve idarenin hazırladığ yıllık bakım takvimine uyacaitır.

Mıdde:SYtülenici fınna cihazlann iiılke genelinde tek yetkili servisi ise; tek yetkilisi
olduğunu gösteren gerekli belgelerin noter onaylı niishalann teklifiyle birlikte sunacakhr.

Madde:GBu_ şartııamenin uygulanmasında 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 sayılı
Kamu lha|e Stızleşmeleri Kanunu ile Hiznet işleri genel Şariıamesinde ve ihale dokiırnanını
oluşturan belgelerde yer alan tanrmlar geçerlidir.

Madde:7{ihazlann ölçiirnleme ve ayarlan firma tarafindan ücretsiz yapılacakir.
Mıdde:&Belirlenen bakım takvimi dışında oluşacak arıza durumunda hastane telefon veya
faksla anzay bildirecek, fırma elemanlannın kuruma gelmeleri il içi alt saat il dışı ise yirmi
dört saattir. Bu siire iklim şartlannın normal olması durumunda geçerlidir. itıım vı yoı
durumunun uygun olmadığ durumlarda ana)nrı acili yetine hastane idaresi (telnik servis
sorumlusı1 cihazı kullaıucı birim sorurılusu)karar verir. Anza tespitinden kırk sekiz (48) saat
içinde bitmiş olacaliıı.

Mıdde:9-Yii&lenici firma hizınet vereceğ teknik personelinin isim listesini ve cilıazlaıla
ilğli eğtim sertifi kalannı teklifi yle sunacaktır.
Mıdde:lG.Bakım onanm hizrrıetini yapacak olan teknik servis elemanlannın bakım-onanm
YaPacaklan cihadan kapsayan yeterli teknik eğitimi aldıklannı ve yetkilendirildiklerine dair
belge ve eğtim sertifikalanna sahip olacaiiır. Teklif verecek firmalar ekli |istedeki cihaz
kalemlerinden, teknik servis ve bakım onanm konusrrnda uzrıan olduklan cihazlara teklif
vereceklerdir.
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Mıdde:l l-Teklif ve teknik servis hizırıeti veren firmalar ... .yetkili servis belgesi, TSE
kurumundan hizırıet yeterlilik belgesine şhig olmalı ve aynca sanayi bakan-lığnĞ jro.,ş
olan satıŞ sonrası hizrrıet yeterlilik belgesi teklif ile birliktİ verilrnelİdir.(satış İonrası himet
yeterlilik belgesi şartı ilıretici durumunda olan firmalar için geçerlidir. ).
Madde:t2-Herhangi bir sebeple ldarenin bilgisi d6hilinde bakım yapılmayan cihaz var ise
hak edişten düşülecektİr.

Mıdde: l} Merkezimiz idaıesi ıaıafindan bakımın yeersiz gönıldiığiı vğya şartname hrrullanffn iblali
durumlannda yizleŞme tek tarafr otarak feshedilebilecettir- resiıı ıı.ıiumu iığıı nrmaya yazııı 

"ı..t uiıai.il"""lı1
Fesih arihinden itibaren meydana gelecek aksi duunılaıdan firma sorumlu tutıılmayacalı;.

1: ViRANşEH|R DEvtET HAsTANEslN DE Butut{AN sisrEMERiN BAK|MLARı
YAPİLDİKTAN SONRATÜM S|STEM VE SİSTEM ODALARİNİN TEMiZtİĞİ YAPİtlP
TEKNıK sERvisE TEsLiM EDitEcErTiR.
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