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ŞANLİURFA iL SAĞLİK MÜDÜRLÜĞÜ
ŞANLİURFA ViRANŞEHiR DEVLET HASTANESİ

lhale Kodu : 00l59

SAY! :

KONU: Teklif Mektubu

Telefon : {l{5l l3007
Fax :4ı.l5l21236
E-Posta: sanliurfadhs l l @saglik.gov.tr

vdhsatinalma@gmail.com

PİYASA ARAŞTIRMA TEKLiF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve mikİaıı yazılı olan malzemeİer 4734 saylı Kamu ihaıe

Kanununun 22ld (Doğruian Temin) yontemi ile satın alınacakİır. KDv Hariç birim fiyatın hastanemiz

saıınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

YUSUF ALTUN
Başh m

Toplam
Fiyat

Birım
Fiyat

ued3ç&uMarkasıMiktarl BirimiMal / Hizmet Adıs.No

102 ADET TRANS VE
ERYİĞiT MARKA
OTOKLAV CİHAZININ
YEDEK PARÇA HARİÇ
20 AYLIK (2 AYDA
BiR) PERİYoDiK
BAKIM ONARIMI
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BAKIM102 ADET STELCO VE
MİELE MARKA
YIKAMA CİHAZININ
YEDEK PARÇA HARİÇ
20 AYLIK (2 AYDA
BİR) PERİYoDİK
BAKIM ONARIMI
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Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Tekl if veren Firmanln
Firma yetkilisi

Adl
Adresi
Telefon
Fax
E-Mail

Not; T€kıinerde Karatama ve Daksil Kesinıikıe olmayacıkttr,

BAKIM

kase ve İmza



oToKLAWE YlKAMA cizAHLAR PERiYoDiK BAK|M oNAR|M TEKNiK ŞA
(Y-S.-lr_ ?-§o Hor]c )

1) Hastanemizde kullanılmakta olan Otoklav ve yıkama cihazı 20 (Yirmi) ayhk/ayda

RTNAMEsi

bir topIamda 10 periyod

2) Teknik şartnameye ve sözleşmeye konu cihazlarln bütün arlzaıarlndan servis Ve işçilik ücreti talep
edilmeyecektir.
3) Bakım sayısı yukarıda belirtilen sayı kadar sözleşme 5üresince yüklenici tarafından yerine 8etarilecektir.
arada oluşan arızalara firma ücretsiz müdahele edecektir.
4)Bakım onarım hizmet|eri idaremizin ilgili birimle kordineli şekilde yapılacaktır.8akım onarım ve diğer
müdahaleler idaremizin belirttiği saatlerde yapılacaktır.
5)İdaremizden yetkililer olmadan ilgili cihazlara müdahale yapılmamalıdır.
6)cihazlara yapllan tüm işlemler servis formunda belirtilecektir.servis formları firma taraflndan cihazlann
tüm bilgiileri (Marka,Model,seri no, künye no vb) yazılarak belirtilmelİdir.
7)Cihazların bakımı sırasında aşağıdaki işlemieryapılacaktır.
a)cihazın yan ve ön koruma sacları acılıp fiziki kontrolleri yapılacaktır.
b)pano Ve otomasyon bölümü giriş presedör takibi yapılmalıdır
c)kumanda paneli printir ve manometrelerin kontrolleri yapılmalıdır.
d)kapak ve göbek contalarının kontrolİeri yapllmalıdır, silikon contanln eskiyip eskimediğinin kontrolleri
yapılacaktır.

e)göbek flanşı kilip takım|, kart dişi ve yayının kontrolleri yapllmahdIr.

f) kapak kilit kollarının sağlamlığı kontrol delimelidir.
g)kapı swiclerin görsel ve fiziki bakımları yapılmalıdır.
h)rezistans ve kaplo takımlarının kontrolleri yapılmalıdır.
i)rezistans bağlantı buvatı ve klemenslerinin kontrolu yapı|malıdır-
j)ana güç girişi Ve rezistans çlkışl klemenstlerinin kontrolleri yapılmalıdır.
k) su motoru Ve selenoidinin kontrolu yapılmalıdır
L)cihazda kaçak olup olmadığının kontrolu yapılacaktır.
m)cihazın motorlarlnln kontrolleri yapılacaktır,
n)cihaz dış yüzey temizliğinin kontrolu ve bakımı yapılacaktır.
o) s|hhl tesisat kaçak kontrolu ve baklmı yapılacaktır.

ş$

slra no cihaz adl ma rka modeli serl no Bakım Periyodu künye Numarasl
otoklav cihazı ERYiĞiT 1007806254
otoklav cihazl TRANs 1010933785
yıkama cihazı MiELE 1007820275
ylkama cihazl sTELco 1010985687
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p) Kazan Vakum hattı pislik tutuculaıının temizliği yapılıp kontrol edilecektir.
q) Su arıtma sisteminin çalışma kontrolü yapılacaktır.
r) Sterilizatör çalışması (Bowie-dick test, Yük Kontrol Testi) kontrol edilecektir.
s) Herhangi bir çalışma progrıımı sırasında kazan basınç ve sıcaklık değer|erinin kontrolü

yapılacaktır.
t) Kazan iç yüzey temizliği ve kontrolü yapılacaktır.
u) Jeneratör tahliye vanası açılarak jeneratör iç temizliği ve kontrolü yapılacaktır.

l0) Yüklenici firma Yazılım güncel|emesi yapıIması gerektiğinde ücretsiz sağlayıp yapabilmelidir.
11) Sarf malzemelerin temini hastanemiz tarafından sağlandıktan sonra ve montaj / de montajı için

yüklenici fi rma tarafindan !!gl§!234p!g!g1.
12) Yük|enici firma sözleşmede yazılı olan tebligat adresi veya telefonu veya faksına veya eleklronik

posta adresine bildirim yapıldıktan sonıa 24 saat içerisinde arızaya müdahale edecektir.
13) Firma, resmi tatil günleri de dihil olmak üzere ulaşılabilecek yetkililerinin telefon, faks, cep

telefonu, elektronik posta adresi bilgilerini idareş verecektir.
14) Bakım sırastnda ortaya çıkabilecek tüm hususlardan bakım firması sorumludur.
15) Bakım ve onarım için gerekli olan her tiirlü donanımı yüklenicinin kendisi temin edecektir.

16) Hizmetin bu şartnamede verilen süreler içinde gerçekleştirilememesi halinde idare işi başka bir
firmaya yaptırabilme hakkı kazanacaktır. Ortaya çıkan tiim masraflar yüklenici firmadan tahsil
edilecek veya hak edişinden kesilecektft.

17) Cihazın çalışma düzeni resmi taıil ve bayram günleri de d6hil olmak i.lzere günde 24 (yirmidört)

saat ve haftada 7 (yedi) gün kesintisiz şekilde olacaktır. Firma bu çalışma düzenine göre aylık
%95-(doksan beş).çalışma (uptime) garantisi verecektir. Up time hesaplarnada başlangıç olarak
arızanın firmaya resmi tebligat adreslerine bildirim yapılması başlayıp, firmanın servis

formundaki bitiş saati dikkatte alınacaktır. Bu sürelere ulaşılamaması halinde ulaşılamayan her

saat için üç katı süre eklenecektir.
18) Cihazın aktif çalışma süresi yıllık Vo 95 ten az olmayacaktr. Bu sürelere ulaşılamaınası halinde

ulaşılamayan her süre için madde 18. maddede belirtilen süre hesaplanıp bakım anlaŞmasına

bitimine eklenecektir.
l9) Yüklenici firma gerektiğinde hastaneye konu ile ilgili Biyomedikal Hizmet desteği vermelidir.
20) Firma gerekli bakımı yapmamaktan veya bakım esnasında cihazlara verdiği zarardan

sorumludur. Zarar firmaya aittir.
21) Yüklenici Firma ISO 13485: 2012 sertifikasına sahip olacaktır.
22) Yüklenici Firma ISO 900l:20l5 Belgesine sahip olmalıdır.
23) Bakım onarımı üstlenen firmanın TSE Hizmet Yeterlilik belgesi olacaktır,
24) Firmanın almış olduğu TSE Hizmet Yetertilik belgesi 12426 Tıbbi Cihaz Baliım Onanm

yapmaya yetkili olduğunu gösterir standaıtlarına uygun olmalıdır.
25) TsE Hizmet Yeterlilik Belgesinde bakımını üstlendiği cihaza ait cihaz veya grubun ismi

yazılacaktır.
26) Firmanın TSE llizmet Yeterlilik belgesinde güncel kalite standart|anna uygun olacak şekilde

A,B, ve C grubu cihazlar ibaresi yer almalıdır.
27) Yüklenici firma bünyesinde diplomah en az 5 yıl deneyiınli l Elektrik Elektronik Mühendisi,

eı az 2 yıl deneyimli l Biyomedikal Mühendisi, en az 2 yıl deneyimli l Biyomedikal
Teknikeri ve ea az 2 yıl deneyimli l Elektrik Teknikeri olacak ve halen çalıştığını SGK
dokümanları ile belgeleyecektir. Bu belgeler ihalede sunulacaktır. Sunmayan firmaların teklifi
geçersiz sayılacaktır.

2E) Yüklenici firma bünyesinde bu iş için herhangi bir üretici firmadan almış olduğu otoklav ve
yıkama cihazlan ile ilgili eğitim sertilikasına sahip olmalı ve bu belgeleri ihaleye sunması
gerekmektedir. İstenilen belgeleri ihaleye sunmayan firmanın teklifi geçersiz sayılacaktır.

29) Bakım yapacak frrmanın bünyesinde bulunan mevcut teknik elamanların adları, eğitim durumları
ve dip|omaları liste halinde iha|eye sunulacaktır.

30) Bakım onarımı üstlenen firma başka bir alt yükleniciye işi yaptıramaz.
31) Bakımı üstlenecek firma Tıbbi Cihazlann Bakrm Onanmr işi yaptığına dair en az 5 hastane

ile devam eden sözlşıneyi ihalede belgeleyecek ve en az 5 kurumdın Tıbbi CihazIann
Bakrm ve Onarrmı işi yaptığına dair İ§ Deneyim Belgesini sunacal,ıhr. İstenilen belgeleri
ihaleye sunmayan firmanın teklifi geçersiz sayılacaktır.
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32) Yüklenici Firma Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu T.C. Sağhk bakanlığı tarafindan verilmiş
sorumlu müdür veterlilik belgesine sahip olmalrdır. Istenilen belgeleri ihaleye sunmayan
fi rmanın teklifi geçersiz sayılacaktır.

33) Yüklenici Firma Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu T.C. Sağhk bakınlığı tarafından verilmiş
satıs ve tanıtrm elamanr yeterlilik belgesine sahip olmalıdır. İstenilen belgeleri ihaleye
sunmayan fi rmanın teklifi geçersiz sayılacaktır.

34) Yüklenici fırma şartnamenin maddelerinden herhangi birine uymadığı takdirde, sözleşmesi fesh
edilecektir.

35) Yüklenici firma şartnameye uygunluk taahhüt belgesi yazısını sunmalıdır.
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