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PiYAsA ARAşTıRMA TEKLiF MEKTUBU

__ Hastanemizin ihtiYaÇlarından aşağıda cinsi ve mihan yazılü olan malzemeler 4734 sayılıKamu ihaleKanununuı 22ld (Doğudan Temin) yontemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatın ııasıanemizsatınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

S.No Mal / Hizmet Adı Miktarl Birimi Markasl UBB Kodu Birim
Fıyat

Toplam
Fiyat

1 MINDRAY MARKA
ANESTEZİ CİHAZLARI
PERİYODİK BAKIM
oNARIMI

BAKiM

2 DATEX OHMEDA
MARKA ANESTEZİ
CİHAZI PERiYODİK
BAKIM ONARIMI

3 BAKIM

Genel
Toplam(KDV

HaİiÇ):

Teklif Veren Firmanln
Adl Firma yetkilisi
Adresi
Telefon Ka ve mza
Fax
E-Mail

Not: Tekliflerde Kar8lama ve Daksil KesinIikle Olmayacaktır.



A EsTEzl ciHAzLARl PERiYoDiK lM VE oNARlMl
(1007789239-1007789245-too7789374)künye numaralI anestezi cihazı ve
(1008575244} Künye numarah anestezi cihazl için

. 3Adet MiNDRAY EX -65 marka

. 1Adet DATEX oHMEDA marka

/ kanister kontrolü
r' Hipoxy koruma sistemi bakım kontrolü
/ Mekanik VentiIasyonModunda Solunum Dewesi Kaçak testi
/ Manuel ventilasyonModunda solunum Devresi kaçak testiy' Anestezi monitörü ve ventilatör batarya tesü
/ Ahk gaz sistemi kontrolü
r' yardımcı 02 çıkışı kontrolü
/ vaporizatör o-ring kontrolü
r' kanister valfdisk kapakları ve o-ringleri kontrolü
/ vaporizatör testiy' Flowsensörkalibrasyonu
r' APL valfi kontrolü
/ Genel test ve kontroller
r' Anestezi monitörü bakımı
/ Baslnç saati kontroıü
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ı Cihazların bakımları 18 ayda 6(altı) aylık periyotlar ile toplamda 3 (üç} defa yapılmalıdır
o Bakım işlemi idare ve kullanıcının belirlediği günde ve hafta içi mesai saatleri içerisinde

yapllacaktlr.(08:00 - 18:0o}
. yapılan bakımın ve onarımın içeriği belgelenerek kuruma ve kullanıcıya teslim edilmelidir.
. Arıza, bakımdan bağımsız olarak her arıza o|uşumunda müdahaleyi kapsayacak, müdahale arıza durumuna

göre telefonla Veya bizzat cihaza servis veren teknİk elemanının müdahalesi ile yapılacaktır. Arızalı parçaların
mümkünse tamiri yapllacaktlr. Parça değişmesi gerekiyorsa sadece parça fiyatı üzerinden firmanın yapacağı
teklifin onaylanmaslna mütakip orijİnal yedek parçalar (çıkma parça olmayacak) firma tarafından temin
edilecektir.

ı cihazın bakım işleri nitelikli (üretici firmadan cihaz ile ilgili eğitim sertifikall personel tarafından yapllacaktlr.
Eğitim sertifikalarl hastane yönetimine ibraz edilecektir.

o kullanlcı bakım günü haricinde oluşacak arıza halinde firmayı faksla ya da telefonla çağlrabilecektar. cihazln
arlzaslnln baldaralmesinden itibaren (hafta sonları ve resmi tatil günleri hariç),48 saat içinde müdahale
edilecek ve onarımın yapılması için ihtiyaç belirlenecelç yedek parça ihtiyac| olmaması halinde (hafta sonları
ve resmi tatil günleri hariç) en geç 48 saat içinde arlzasl gİderİlecek. Yedek parça ihtiyacı olmasl halinde arızall
yedek parçayı yenisİ ile değiştirme süresi firmanln yapacağı teklifinin hastane taraflndan onaylanmasından
sonra stokta olan malzemeler için 95 saati yurt dışından gelecek malzemeler için 6(altı) haftayı geçmeyecektir.

o Arızalı parçaların tamiri mümkün olduğu yerde gider|lecek, atölyeye gitmesi zorunlu olursa nakil İşlemleri
tümüyle yüklenici firmaya ait olacaktır.

o sorunun yerinde giderilemediği durumlarda cihaz, yetkili servisan sözleşmede belirttiği adrese götürülerek
gerekli müdahale yapılabilecektir.

ı cihazın kurumdan çıkarılması gerektiği takdirde, çıkarılması esnasında ortaya çlkabılecek her türlü tahribat,
yeniden onarma, taş|ma, sigorta Ve montaj yüklenicifirma taraf|ndan karşılanacaktır.

. Tamir ve bakım-onarlm için gerekli alet ve malzemeler yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

. cihazln servis hazmeti sırasında sağlam bir sisteminın veya işlevinin bozulması halinde yüklenici firma neden
olduğu yeni ar|zay| ücretsiz tamir etmekıe yükümlüdür.

o yüklenicibakım-onarım yapacak yetkili teknik servis eleman listesını idareye sunacak, bu iş için alt birim veya
üçüncü bir şahsa izin verilmeyecektir.

o yüklenici bakımlarda toplam 1(bir)defa olmak üzere anestezi cihazlarının bakım kitini, ventilasyon körüğü ve
inp. Exp. Flow Sensörlerini değiştirecektir.

o yüklenicifirma servis elemanlar|nIn acil irtibat ve iş telefonların| idareye yazılıolarak bildireceklerdir.
. Bakım| üstlenecek firmanın teknik servis personeli eğitim sertifikas| bulunmalıdır.
o Bakım esnasında yapılacak işlerin listesi aşağıdaki gibidir:


