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ŞANLİURFA VİRANŞEHiR DEVLET HASTANESi

ihale Kodu :00ı76

SAYI :

KONU: Teklif Mektubu

Telefon : 4l45l l3007
Fax :4145121236
E-Posta: sanliurfadhs l l @saglik.gov.tr

'""ii,rJhn
s.No Mal / Hizmet Adl Miktarı Birimi Markasl UBB Kodu Birim

FiYat
Toplam

FiYat
1 MEDIKAL GAz

SİSTEMİ PERİYODiK
BAKIM ONARIMI

1 BAKIM

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Teklif Veren Firmanın
Adl Firma yetkilisı
Adresi
Telefon kaşe ve İmza
Fax
E-Mail

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

PİYASA ARAŞT|RMA TEKLiF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktan yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 22ld (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktıı. KDV Hariç birim fiyatın hastanemiz
satına|ma birimine gönderilmesini rica ederim.



ııIERKEzi GAz sisTEMi BAKIM oNARIM işirı«ıix şınrxıırrsi

ToPLAM 1 BAKIM 31i 12i2019 TARİHiNE KADAR ARIZADAHiL OLACAKTIR.
1. Bakrm-Onanm işini tistlenecek olan firma ISO 13485:2ffi3, OHSAS 18ffil:2ü)7, T$
ENI§O 90l:2008, KAYNAKçI SERTiFkAsYoN BELGEsi"ne sahip olmalıdır.
2 .YÜKLENİCİ firma değşimi yapılacak ttirn malzemelerin, ii,retici firma garantisini
verecektir.
3. İşlemin yapılması sırasrndaki tiirn demontaj ve nakliye yilıklenici firmaya aittiı
4. lşin yapımı sırasında hastanede meydana gelebilecek ttlırn yıpranma ve kınlmalar yti,klenici
firma tarafindan ğderilecektiı Oluşcak herhangi bir hasann tespitinde işletıne kaybıda
dikkate alınacalıiır.
5. Yllüılenici firma, T§E 'ye göıc ölçü aletlerinin güncel kalibrasyon belgelerini idareye
teslim etmek zorundadıı
6. Yti,ü<lenici, peryodik bakm için yapılacak işleri daha önceden belireyerek idareye yazılı
olarak bildirecektir.
7. Yukandaki maddelerde belirtilen servis hizııetleri,hastane milhendisleri, teknik işlerden
sorumlu müdiir yardrrnrcrsı veya hastanenin sonımlu baş teknisyenine yada bu kişilerin
belirleyeceği ilgili kişi gözetiminde yapılacallır.
8. Bakımı yapılan cihazlarla ile ilgili 3(üç) niishalı fırmaya ait servis formu diizenlenip bu
formun, bir niishası ilgili birimde, bir niishası hx5lang idare5inin yetkili kişilerinde, bir niishası
ytıklenicide kalacak, diğer nilsha ise fatura ile birlikte veri|ecektir.
9. Nüshalarda firma kaşesi, ilgili birim yetkilisinin, hastane idaresinin yetkili kişisinin ve
firma servis elemarunrn imzalan olacaktıı
10. Bakım - Onanm işlemini gerçekleştirecek olan teknisyenler Medikıl gız sıntrallerine
peryodik bakım/onarrm işlerinin yerine getirilmesi üzerine ğtin almış sertifikıiı
personel olmalıdır ve bunu belgeyle kantlamalıdıı
ll. Firma cihazlann elektrik güvenlik testlerini de yapmalıdr.
12. Servis himıetleri sonunda, çalışma performanslan test edilecek ve çalışır vazİyette teslim
edi!ecektiı
l3.-Çahştınlacak bii,tün firma elemanlannın can güvenliğ gerek iş mahallinde ve gerekse
ulaşım esnasında firmaya aittir. Firma, bitnyesinde çalışürdığ personelin sosyal .güvenlik
sigortalann yapttrmak zorunda olup, idaremiz bu konuda sorumlu değldiı Firma iş
mahallinde iş gilvenliğ tedbirlerini almak zorundadır.
14. Bakım ve işletim firması elemanlannın kamu malına verdiklei zaıar, piyasa rayici (fiyat
takdirini hastane idaresi yapacaktır) iizerinden firma tarafindan ödenmek zorundadır.
15. YÜKLENİCİDEN kaynaklı nedenlerle santrallerin istenilen şkilde calışmaması halinde,
hastanemizin teknik servis personeli tarafından tutulacak bir tutanakla bu durum tespit
edileceltir.
16. Ytiklenici firma yaptığı bakım ve onanm esnasında kullanüğ malzemenin hatah. yanlış
seçimi, standartlara uygunsuzluğq kullanıcı hatasr vs. nedenlerle meydana gelebilecek her
iwl,\ zAfaı ve ziyandan doğudan sorumludur.
17. Kullanılan ve makineye takılan sarf malzemeler (filtre, yağ, antifiriz, V kayışı vb.
gibi)türiindeki yedek parçalar dahil bahm onanm kapsamında olup, yüklenici tarafindan
eksffa ücret talebinde bulunulmuyacaktır.
18. Firma tarafindan değştirilen yedek parçalar en az l yıl garantili olmalıdıı.
l9.Bakım için görevli gelen yetkili teknisyen, hiznetleri hastane müdilürü ve onun
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görevlendireceğ-i teknik işlerden sorumlu müdür yardımcısı ile başteknisyene ve kısımda
görevli teknik personele bağlı olarak, makina miihendisi ve elektrik_elektronik miihendisinin
koordinasyonunda yil,rütecektir.
20. YÜKLENİCİ FİRMA bakrmını yapmış olduğu santrallerin fenni mesuliyetini kanurl
yönetrrıelik ve teknik şariıameler çerçevesinde üstlenir.
2l. Bakım ekibi, santrallerin bakrmrnın yaplması esnasında ileriye dönil,k alrnması gereken
tedbirleri bakım futanağna yazAıak imza altına alacak ve teknik işlerden sorumlu idare
yetkililerine bildirecektiı
22. Değişen parçalar mutlak surette hastanede görevli olan teknik ekipten herhangi
birin{başteknisyen, elektrik elektronik mtıhendisi, makina müendisi, teknik işlerden
sorumlu müdtir yardımcısı.) teslim edilecek, değşecek parça ambalajlı bir şekilde hastaııe
başteknisyeni tarafından alınacaktır. Ambalajı açık ve kullanılmış parça değişimi tespit
edildiğinde bakım onanm ücreti iıdenmeyeceliir.
23.Teknisyenlerin bakrm yaparkeı kullandıklan cihazlaıın kalibrasyonları olmalrdıı
24.Firmanın dışandan aldığ hizınetten (taşeron firmanın yaptığ işler ) ve /veya geçici
elemanlann yapacaklan tiiırn işlerden ve sonuçlanndan firma sorumlu olacaktır. İdare ıçii,rıctı
kişileri rnüatap almayacaktı r.

25.Yapılacak tilırn peryodik bakrm işlemleri, Tii,rk Standardı T9 "Yetkili Servisler -
standartlannda belirtilen kurallar ve bu standartlar ile atıfta bulunan Tii,rk standartlanna
uygıın olarak yapılmalıdır.
26.Ttım gaz sistemindeki cihazlann Yağ değşimi, Yağ filtresi değişirni, Panel filtre değşimi,
Emiş filtresi değşimi, Kayış gerginlik kontrolü / ayan, Elektrik bağantı gevşeklik kontrolü,
Yağ l havakaçağ kontroli! Radyatöı temizliğ (hava ile) , yapılacallır.
27,Separatör değşimi, Hat filtre servis kiti değişimi, Kurutucu bakımı, yapılacaktır.
28.Emiş valfi servis kiti değşimi, Mbv servis kiti değişimi, Hava tanlı hidrostatik testi, Kay!ş
değşimi yapılacaktır
Merkezi oksijen azot prtoksit gaz panolarının ve vakum panosunun bakrmı ve temizliği

yapılacaktır,
Panoların ve içindeki ekipmanların kontrolü yapılacaktır.

Bu sistemlere ait tüm boru hatları baştan §ona kontrol edilecek ve tespit editen kaçakiır
olursa bu kaçaklar giderilecektir.
Ameliyathanede buIunan AGSS nin kontrolü ve ayarlanması yıpılıcaktır var§a arva§ı
giderilecektir.

29.Yağ / hava dewe horhınlan değişimi yapılacakhr.
30.Vida kontolü / revizyonu (gerekirse) yapılacaknr.
3l.Vida ilnitesi revizyonu yapılacaktır.
32.Vakum santrallerinin tllım filitreleri değştirilecek ve bakımlan yryıtacaktr.
33.Vakum hatnndaki tiim kaçaklar kontrol edilecek ve kaçaklar giderilecektir.
34.Vakuİı ranlrnın testi ve bakııı yapılacaktı.
35.Vakum regtllatörleri dğştirilecek ve bakımı yapılacaknr.
36.Çıkan arızalı parçalaı hastane idaıesinin belirlediğ yere istiflenecektir.
37.Bakım ve onaımlar hasane idaresiniı ilgili bfuimi ve yiik-tenici firma teloik sorumlusu tarafindan
hazırlanacak takvim çerçevesinde belirlenecek tarih giiıı ve saatlerde yryılacaktır.

Bahm sözlşmesi süresi boyunca oluşabilecek anzalara yüklenici firma tarafından en geç 6 ila
l2 saat içerisinde müdahale ediüp ücret talep edilmeyecektir,

Balamı yapılan si§temin ve sİstem odalınnrn § bitiminde temizliği yükienici frrma tarafrndan
yıpılacakür.
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