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ŞANLIURFA İL SAĞLrK MÜDÜRLUĞÜ
ŞANLlURFA VİRANŞEHIR DEVLET HASTANESİ

İhale Kodıı : 00l65

SAY! :

KoNU: Teklif Mekfubu

Te|efon : 4145l 13007
Fax :4145121236
E-Posta: sanliurfadhs l l @saglik.gov.tr

PiYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhate

Kanununun z2ld (Dogujan Temin) yoitemi ile satın alınacakiu. KDV Hariç birim fiyatın hastanemiz

salınalma birimine gönderilmesini rica ederim,
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Firma yetkilisi
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E-Mail

Mal / Hizmet Adı
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Not: Teklilterde Karalama ve Daksiı Kesinlikle OImsyacaktır,



ANEsTEzı ciHAztARl PERiYoDiK BAKlM VE oNARlMl
3Adet MiNDRAY EX _65 marka (1o07789239-1oo77a9245-Loo77893
lAdet DATEX oHMEDA marka (1008575244) Künye numarah anesteza cahaz| için

Cihazların bakımları 18 ayda 5(altı} ayllk periyotlar ile toplamda 3 (üç) defa yapılmalıdır
Baklm işlemi idare ve kullanıcının belirlediği günde Ve hafta İçi mesai saatleri içerisinde
yapılacaktlr.(08:00 - 18:00}

Yapılan bakımın ve onar|mın içeriği belgelenerek kuruma ve kullanIcıya teslam edilmelidir.
Arıza, bakımdan bağımsız olarak her arıza oluşumunda müdahaleyi kapsayacak, müdahale arıza durumuna
göre telefonla veya bizzat cihaza servis Veren teknik elemanının müdahalesi ile yapllacaktlr. Arızalı parçaların
mümkünse tamiri yapılacakt|r. Parça değişmesi gerekiyorsa sadece parça fiyatı üzerinden firmanın yapacağı

teklifin onaylanmas|na mütakip orijinal yedek parçalar (çlkma parça olmayacak) firma taraflndan temİn
edilecektir.
Cihazın bakım işleri nitelikli (üretici firmadan cihaz ile iıgili eğitim sertİfikall personel taraflndan yap|lacaktlr,
Eğitim sertifikalarl hastane yönetimine abraz edilecektir.
Kullanıcı baklm günü haricinde oluşacak arıza halinde firmayı faksla ya da telefonla çağ|rabilecektir. cihaztn
arlzaslnln bildirilmesinden itibaren (hafta sonlarl Ve resmi tatil günleri hariç),48 saat içinde müdahale
edilecek ve onarımIn yapılması için ihtiyaç belirlenecek, yedek parça ihtiyacı olmaması halinde (hafta sonları
Ve resmi tatil günleri hariç) en geç 48 saat içinde anzas| giderilecek. Yedek parça ihtiyac| olması halinde arızalı
yedek parçayı yenisi ile değiştirme süresi firmanln yapacağl teklifinin hastane taraflndan onaylanmasından
sonra stokta olan malzemeler için 96 saati yurt dışından gelecek malzemeler için 6(altı) haftayı geçmeyecektir
Arlzah parçalarln tamiri mümkün olduğu yerde giderilecek, atölyeye gitmesi zorunlu olursa nakil işlemleri
tümüyle yüklenici farmaya ait olacaktlr.
sorunun yerinde giderilemediği durumlarda cihaz, yetkili servisin sözleşmede belirttiği adrese götürülerek
gerekli müdahale yapllabilecektir.

Cihazın kurumdan çıkarılması gerektiği takdirde, çıkarılması esnaslnda ortaya çlkabilecek her türlü tahribat,
yeniden onarma, taş|ma, sigorta Ve montaj yüklenici firma taraf|ndan karşılanacaktır.
Tamir ve baklm-onar|m için gerekli alet Ve malzemeler yüklenaca firma taraflndan temin edİlecektir.
Cihazın servis hizmeta s|rasında sağlam bir sisteminin veya işlevinin bozulması halinde yüklenici firma neden
olduğu yeni arızay| ücretsiz tamir etmekle yükümlüdür.
Yüklenicibaklm-onarlm yapacak yetkili teknik servis eleman listesini idareye sunacak, bu iş içİn alt birim veya
üçüncü bir şahsa izin Verilmeyecektir.
Yüklenici firma servis elemanlarının acal irtibat ve iş telefonlarını idareye yazılıolarak bildireceklerdir.
8aklml üstlenecek firmanın teknik servis personeli eğitim sertifikasl bulunmalıdır.
Bakım esnasında yapılacak işlerin listesi aşağıdaki gibidir:

kanister kontrolü
Hipoxy koruma sistemi bakım kontrolü
Mekanik VentilasyonModunda Solunum Devresi Kaçak testi
Manuel VentilasyonModunda Solunum Devresi Kaçak tesri
Anestezi monitörü ve ventilatör batarya testi
Ahk gaz sistemi kontrolü
Yardımcı 02 çıkışı kontrolü
Vaporizatör o-ring kontrolü
Kanister valfdisk kapaklan ve o-ringleri kontrolü
Vaporizatör testi
Flowsensörkalibrasyonu
APL valR kontrolü
Genel test ve kontroller
Anestezi monitörü bakımü
Basınç saati kontrolü IJzn Dr
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