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SAĞLrK BAKANLİĞI

ŞANLıURFA iı. sıĞıır MüDüRüLüĞü
şANLlURFA viRANŞEHiR DEWET HASTANEsİ

Ihale Kodu : 000ı3

SAYI :

KONU: Teklif Mektubu

PİYASA ARAŞTIRMA TEKLiF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlaİündan aşağıda cinsi ve miktarı yazrh olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 22ld (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alnacalcır. KDV Hariç birim fiyatın hastanemiz
satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

Telefon : 4l45l 13007
Fax :4145121236
E-Posta: sanliurfadhs l l @saglik.gov.tr

iLHAN ERKAN
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s.No Mal / Hizmet Adı Miktar| Bİrimi Bırim Fiyat Topıam
FiYat

çAMAşIR
vıxır,ııu xunurııa, Üıü
MAKINAI-ARI VE EMIş 

.

ASPIRATORU PERryODİK BAKIM
VE ONARIMI

6 BAKIM

Genel
Toplam(KDV

Hariq):

Teklif Veren Firmanın
Adı Firma yetkilisi
Adresi
Telefon . Kaşe ve İmza
Fax
E-Mail

Not: Tekliİlerde Kara|ama ve Daksil Kesinlikle oımayacaktır.



T.c.

SİĞUX SAKAİÜLİĞİ

vlRAıüşEHlR DEvEr HAsrAİıEsi

§AİıAY| TlPl ç^MAş|n, ürü vE KuRuTMA MAdııALAR| BA(IM oİıA M TExİılx şArrİıAMEsi

l$ı ııııuı: xastanemizin 6(ALT|) adet sanayitipi çamaşır 5 (BEŞ) adet sanayi tipi kurutma ı (BiR) adet

9 kg çamaşır yıkama makinelerinin aylık periyodik bakımları ve arıza onanmları yapılacaktır.

= 4 adet sanayi tipi kromlüks marka çamarlr ylkama makinasl

= 3 adet sanayi tipi kromlüks ma*a çamaşır kurutma makinası

=2 adet sanayi tipi tolkar marka çamaşlr yıkama makinasl

=2 adet sanayi tipi tolkar marka çamaşlr kurutma makinasl

= 2 adet ütü makinasl

=1ad€t 9 kg çamaşır yıkama makinası

GEı{Eı HÜl(iMr.fR:

ı.ı Yüklenicifirma aynl işi benzer kuruıuşla rda yaptlğlnl refenns bilgilerini sunank belgeleyecektir.

2.ı Bakım ücreti p€riyodik bakımlann yapılmasını ve malzeme hariç olmak üzere arEa onarlmlnl

kapsayacaktır.

3J Yıjklenici fiımanosyaanda yedek paç+fiyatlaflni §unacaldır. Yedek paçafiyat |istesindeyer
almayan malzemeler için herhangi bir hak talebind€ bulunmayacaktır.

4.| Arızanın giderilmesi açan yedek parça d€ğişimi terekmesi durumda hastane idaresi

bilgilendirmeden herhangi bir değişiklik yapılmayacaldır.

5.ı Yüklenici7 tün 24 saat kesintisiz hizmet verebilecek şekilde organize olacak ve bu amaçla

b€lirleyeceĞi bir irtibat t€lefonunu hastane idaresine bildirecektir,

6.t Periyodik bakımlar sözleşme tarihinden atibaren 1 yllda 5 (Aı.Tl) defu ayllk olarak yapllacaktlr

makinelerin yanı sıra tesisatlve kontrol panosunu da kapsayacaktır.

7.ı Periyodik bakmlar her ayln 1 -10' u arasında yapılacak yerinde hizmet verilecektir.

8.ı Yüklenici firma belirtilen hizmetleri verebilecek nitelikte yediteknik eleman ve donanımı

bulunduracaktlr.

9.1 Yüklenici firma her bakım döneminde baklml milteakip servis tutanağl dü2enleyecek sorumlu

teknisyen ile birlikte bu tutanak imza alınarak fatura ekinde sunulacaktır

t0.| Periyodik bakımlar hastanemiz idaresince görevlendiralecek teknik pe6onel nezaretinde
yapılacaktır. Teknik personel nezaretinde yapılmayan işlemler için herhangi bir hak talebinde
bulunuImayacaktır.

l1,1 Makinelerin gruplannda meydana gelebilecek bir arıza durumda en geç 2 saat içeninde anzaya

müdahale edilecektir. Yedek parça 8erekmemesi durumunda en geç 4 saat içerisinde anza
gideriImiş olacaktır.

12.1 Periyodik bakımlar esnasında makine grubunun hertürlü mekanik ve elektriksel kontrolleri,

fonksiyon testlerive kontrolleri, kontrol ve pano test Ve kontro|leri, yük testlerive geneltemİzlği
yapılank çhşı f a teslim edilecektir.



l3.) İdare kullanılacak olan yedek parçaları dilediği yerden alabilir ve firma yedek paçaları idarenin

isteği zaman takllmalldır.

ı4.ı Gerek periyodik bakım çalışmalarında, gerek arıza durumlarlnda deöiştarilecektir parçaıar oriiinal
paçalar ve 1 yıl süreyıe 8aranti altlnda olacaktlr.

15.ı Baklm ve anza amacryla yapllacak tüm çalışmalarında yüklenici firma her türlü tedbiri alacak, can

v€ malgüı/enİiğini sağlayacak ve bu hususta hastanemiz idarcsi sorumlu tutulmayacaktlr.

cEzAi HÜKÜMtER:

1.| Arıza bildirimini müteakip 2 saat içe6inde anzanın tespiti yapılmadığı durumda 8ecikilen her saat için

per-iyodiİ bakm=özleçme bedelinin %4 ,1 ( binde bk )oranmda; arızaırın eideriknesi içiafueğ parça

gerekmemesi halinde ) teçen sürenİn 4 saati aşmasl durumunda,Gecikilen h€r saat için periyodik

bakım sdzleşme bedelinin% 0,2 (binde iki ) oranında gecikme cezası kesilecektir.

2.1 Periyodik baklmların belirtilen sürenin dışlna taşmasl durumunda geciki|en hergün için periyodik

bakım sözleşme bedelinin %5 ( yüzde 5 ) oranında gecikme cezası kesilecektir.

3.1 cihazln servis hizmeti slraslnda sağlam bir sisteminin veya işl€vinİn bozulmasl halinde yüklenici neden

olduğu yeni arızay ücretsiz olardk gidermekle yükümlüdür.

TEKl{ix HUsustAR:
1.) Bakımlar, makinelerin orijinal bakım çizelgesindeki hususlar dikkate ahnarak yapılacaktır.

2.) Makin€lerin tambur bilyeleri yağlanacak.

3.) Makinelerin su girişve çlkışlarl düzenli olarak kontrol edİlecek.

4.} Makine|erin rağlanmasında kullanllacak malzeme ve teknik ekipman lİrma tarafından karşılanacak.

5.) Güç trdnsfer şaher ve kont aktörler kontrol edileceltir.

6.) Kontrol panosu ve kumanda kablolan bağlantllan kontrol edilecektir.

7.) Tesisata aİt topraklama ö|çümü rapllarak kontrol edilecektir

8.) Hava bacaİarı temizlenecek.

9.) Makinelerin genel bakımları servis sorumlusu gözetiminde yapıhp onaylataaak.

DiĞER HüKüMtER

1.1 Baklm için görevli gelen yetkili teknisyen, hizmetleri hastane müdürü ve onun görevlendireceği teknik

iş|erden sorumlu müdür yardımcrı ile başteknigyene ye klsmlnda görevliteknik personele bağlı olarak,

Makine mühendislerive Elektrik ve Elektronik mühendisin koordinasyonunda yürütülecektir.

2.ı sistemde bir arıza meydana gelmesi durumunda şartnamenin oiĞER HÜKÜMLER 1. Maddesinde

belirtilen yetkililere an|nda bilgiverilecelç aksi halde yapılana müdahalelerde hastane idaresisorumlu

olmayaca ktlr.

3.1 Değişim yapmadan önce bu parçanın birim flyatları konusunda idare bilgilendlrllğcek, sözleşme

imzalan firma elinde bulundurduğu yedek parça listesinin idareye takdim edecelç yedek paçası

listesande bulunan malzemeler haricinde onarım - tadilat v.s dair bir paça değişimi olduğunda listede

olmayan bu ekipman yada parçanln yüklenicifirma taraflnda karşllanacağl taahhüt edilecektir.

4.ı sadece değiştirilecek yedek parça içan ayrl bir future tanzam edilir.

5.) i*.re batım ve orranm sırasında-firrırate*niteffiarırıırrsaıErııe @(i sistsme Eirrİıe-

yetkisi verecek Ve çalşma sahasl sağlanacaktlr.

5.ı Baklm sözleşmesi malzemesiz ve yalnlz işçiliği kapsayacak şekilde idareye teklif verecektir.

7.ı YÜKIENici FiRMA baklml yapmış o|duğu fenni mesuliyetini kanun, yönetmelik ve teknik şartnameler

çerçevesande üslenİr

s.} YÜK[EMci FiRM4bakım «izğmesinin yürüfliiĞegirdiğ tarihten itibafen 3 {iıç} €ijn iç€r§inde

makinelerin genel kontrolünü ve muayenesini yapacalçmakinelerin emniyet tedbideri ve kullanım

standartlan baklmdan uygun ise firma taraflnda işletmeye a|ınacaktır. Bu durumlar|a ilgalioluştuncağı

.,\



teknik rapor hastane idaresine teslim edecektir. Bu işletmeden dolayı yüklenicifirma herhangi bir

bed€l talep etmeyeceldir.

9.| Bakımekibi makinelerin ba kımın yapılması esnasında ileriye dönük alınması gereken tedbirle ri ayhk

periyodik bakım tutanağı yazarak imza altına alacak ve teknik işlerden sorumlu idarc yetkililerine

bildirecektir.

t0.) YÜK|-ENici FiRMA baklmlnlyaptlğ| makin€leri mali mesuliyet kapsamlna a|acaktlr.

11.ı Makinelerin bakımı yapılması ve arlzalarln giderilmesi için gereklİ olan her türlü sarf malzeme yüklenici

firma tarafindan temin edilecektir.

1:ı.ı HAsrANE iDARESl makinelerin arızalanması halinde, arızay firmaya bildird iği telefon ve fax

numaraslna günün 24 saatinde bildir€bilir. Bildirim tarihive saatleri hakklnda kurum kaytlan esas

alınacaktlr. Firma bu hususta ulaşılabilecek telefon ve fax numaralarını hastane idar€sine bildirecektir.

13.ı YÜKIENlcl önce değişimin gerekliliği ile ilgiliteknik raporunu; parça değişimiyapıldıktan sonn değişim

yaplldlğlna dair oluşturulan teknik servis raporu konu ile ilgili başteknisyene yada görcvli hastanen€

mühendislerine imzalatacalclr.

14.} Arıza için 3elen personel mutlak surete filma elemanl olduğunu belirten firma kimliğin i taşryacaktl..

Firma bakım elemanları personel listesini hastanede bulunan teknik işlerde sorumlu ekibe verecektii.

Bu listeden ismi bulunmayan personelin makinelere müdahale etmesine kesinlikle izin verilmeyecek

ve bundan kaynaklanan 8ecikmeler için il8ili cezai müeyyideler işıetilecektİr.

15.} Periyodik baklm veya arıza giderilmesinde değişen parçalar için firma her ne sebeple olursa olsun

işçilik hizmet bedeli talep edemez.

16,} Değişen parçalar mutlak suretle hastane göreyli olan tekn'k ekipten herhan8i birin ( baştekn'syan,

elektrik elektronik mühendisiteknik işlerden sorumlu müdüryardlmcısı )teslim edilecektir. Değişecek

parça ambalajlı bir şekilde baş teknisyen taraflndan teslim alınacaktır. Ambalajı açık ve kullanılmlş

barça değişim tespit edildiğinde parça parasl ödemeyeceğigibi o anki bakım ğcreti de firmaya

ödemeyecektir firma bu hususu peşinen kabul etmiş olur

17.1 tlastane isteGe yüklğnici fifma tarafından kullanılacak yedak parçahrı ihale kanun yönetmeliği

hükümleri dahilİn de diğer firma|arda teklff usulüyle temin etmekt€ serbesttir. Yüklenici firma bu

hususta itirazda bulunamaz. Temin edilen parçaların montajl yüklenicifirma taraflndan

ücretsiz yapılacaktır.

ı8.1 Gerek periyodik bakım gereke herhangi bir arızaya müdahale sonraslnda cihaz|n mevcut

işlevlerinde zayılıama, işlevlerin orrddan kalkması veya fonksiyon kayıpları gibi bir durumla

karşı karşıya kalınırsa bu durum yüklenicifirma sorumluluğunda olup herhangi bir bedel talep

edilmeyerek ivedi olarak düzeltilecektir ve/veya yenisi temin edilecektir.

ı9.ı YÜKLENicifirma sö2leşmenin bitim tarihinden 5(beş) gün önce bakım işlemini 1(bir)

defalığna tekarlayac.ak ve makinelerle ilgili kapsamlı bır ıapor haıılayarak teinik i$eıle
sorumlu k|sma teslim edecektir.

2o.) Baklm onanm işlemini gerçekleştirecek olan teknisyenler makinelerin periyodik bakım

onarlm işlerinin yerine getirtilmesi üzerine eğitim almlş sertifikalt personel olmalıd|r ve bunu

belge ile kanıtlamalıdlr. Her teknisyenin yaka kart| ve tantma kartı olmalıdır.

21.} Fkma idar€nin ist€ğiflğbağİ olarak periYodi* bakildarün dşndaek olarak, §isteİnifl-tiiİrüü

veya bir bölümü için bakım işlemlerinin tümünü veya bir bölümünü ek bir ücret istemeksizin

yerine getirecektir.

22.1 Periyodik baklm onarım saati firmanln önerisi ıle idare tarafından kararlaştırı|ır. Periyodik

bakımlar idarenin onayı ile normal çalışma saatleri (08:0O - 16:00} içinde idarenin bilgisi ve

göz€timinde yapılaealdır. Seans sonfa$ Yapılmag g:er€ken veıya idareistedÇi ta*tirde
bakımlar çalışma saatleri dlşlnda ek bir ücret ödenmeksizin yapllacaktlr.

,§



23.) Bakım onanm işlerinin firma tarafından başlatılması için gereken süre arıza bildiriminin,

idare tarafından sözlü veya yazılı olarak firmanın teknik servisine/bürosuna/sorumlusuna

bildirdiği saatte başlar.

24.1 FirmanIn dışandan aldığı hizmetten (taşeron firmanın yaptığı işler ) ve/veya geçici

elemanların yapacğ ttirn işlerden ve.sonuç|ardan firma sorumlu olaca{<tır. İdar.etlçüncü

kişileri muhatap almayacaktır.

25.1 idare firmadan sözleşme süresi içinde herhangi bir zaman, yeterli görmediği elemanlar|n

değlştirilmesi ve^eya sayılann,n arttınlmaslnl isteyebilir- Bu durumda idareden hiçbir şekilde
ek ücret istenmeyecektir.

,ı5J f,iİürrabakrm onarİm lri netifii verİnek için t€küri* eleman desteffi, Yedek parçateminini ve
diğer hususları idarenin işletme zararlarına yol açmayacak veya bu zararları asgariye

indirerek sağlayacağını taahhüt eder.

27.) Yüklenici firma her yaptığı bakım için rapor tutacak ve bu raporun 1 (bir) nüshasını hastane

mühendisleri, teknik işlerden sorumlu müdür yardImcısı veya hastanenin sorumlu

başteknisyenite ya da bu *§ilerin belirleyecği iğili kişilere tes.lim edecektir.

28.1 Yüklenicifirma sözleşmeden sonra hastane idaresi tarafından verilecek olan işyeriteslim
tutanağl ile işe başlayabilecektir.

29.ı Yüklenici firma işe başlamadan önce hastane idaresi ile koordineli olacaktlr.

:l0.1 İşin yapImı sırasında karşılaşabilecek teknik ve idari aksakhklar taraflarca hazırlanIp tutanak

altma a| raca{dr.

31.} Yüklenici firma değişimi yapılacak tüm maİzemelere üretici firma garantisi Verecektir.

32.t İşlemin sırasında yapıtacak tüm MONTAJ demontaj ve nakliye yüklenici firmaya aittir.

33.t İşin yapımı sırasında mevcut mahalde meydana gelebilecek tüm yıpranma ve kırılmalar
yüklenicifirma tarafından giderilecektir. Oluşacak herhangi bir hasarın tespitinde işletme

kaybı da dikkatealınaca*tr.
:l4.1 Gerek bakm çalışmaları sırasında gerekse arıza onarımı sırasında yüklenici firma her türlü

emniyet tedbirini alacak, bu hususta riayete edilmediği takdirde meydana gelebilecek maddi

Ve manevi ve can kayıplarından doğrudan kendisi sorumlu olacak, hastanemiz bu hususta

sorumlu tutulmayacaktr.
:}&.} Yü*leniei fiflna yapüğ+ bakııa dan soffa sjs,teİrr,ves+,t€rfl-odalannm-t€İniz{ğni den sorr*ınfu

olup sistemlerin temizliğini yaparak teknik servise teslim edecektir
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