
09.7.2020

iı-ciıi rinıını-ını
Hastanemizin ihtiyaçlanndan aşağıda cinsi ve miktarl yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Doğrudan Temin 22ld (parasal |imitler kapsamında) Bendi yöntemi i|e satın alınacaktır.Bilgi almak için 04 l 43 l 89464-9465
telefondan ulaŞabilirsiniz. KDV Hariç en geç l4.07.2020 tarih ve saat l3:00'a kadar Baştabipliğimize mail
satinalmaakcd@gmail.com , elden veya 04'l4 318 94 23 nolu fax'ımıza fiyat verilmesini rica ederim.
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Konu
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Teklife Davet

Teklif Başwru Yeri
Teslimat yeri
Teklif Türü

: Şanlıurfa Akçakale DevIet Hastanesi
: Hastanemiz llgili Birimi
: Teklif Birim Fiyat _ İşin Tamamı

Uz.Dr.Emre ALTlNTAŞ
Hastane yöneticisi

İhtiyaç Listesi

EK: Teknik şartrıame
DiKKAT EDiLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

l. Teklifedilecek üriln (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
Teklifedilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren ..... gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak.1
Teklif edilecek malzemeler en az l yıl yüklenici firma garanlisi altında olacaktır.
Ödeme Maliye 2 numaral! Döner Sermaye sa},ınanlığınca Nakit durumuna göre yapılacaktır
Fatura bedeli iizerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
ihaleyle ilgili çıkabilecek an|aşmazl*larda Akçakale mahkemeleri yetkilidir.
Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kaytt Kontrol Birimine teslim edilecektir
Malzemelerin montaj ye onarlmı yüklenici firma taraflndan yapllacakttr,
Teklifini verdiğiniz ürünün barkod numarasını teklif kağıdına yazınız.
Toplam fiyat üzerinden değerlendirlIecektir.
Tekllifini verd iniz ürünün markasını belirtiniz.
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Noı: Teklı/lerde Karalqma ve DaI$il Kesinlikle Olmt4ıacakıır

T.C.
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Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Akçakale llçe Devlet Hastanesi
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TEKNı( ŞARTNAMELER

PRlMEDıc MARKA DEFiBRiLATÖR

1. Cihaz şebeke hattına bağlıyken çalışmamakta ancak batarya da çalışmaktadır.

2.cihazın bataryasl orjinali ile değişmesine rağmen cıhaz kendinl şarj edememektedir.

3,Firma ar|zayl giderecek ve değişen parçalann listesini hastaneye tes|im edecektır.

4.değişen parçalar orijinal ve yeni olacaktır.

5.cihazın şarj kartı arızalıdır.

5.yapIlacak işlem en az 5 ay garantili olacakt|r.

LiFE PoiNT MARKA DEFiBRiLATöR

1. Cihaz hiç açılmamaktadır.

2.yapılan kontrolde power kart arlzah o|duğu tespit edilmiştir.

3.cihazın EKG sinyal kartl tahrip edİlmiş olup arızalıdır.

4.cihazının yazıcısı kırıktır.

s,cihazln tamirini yapan firma 1 adet ekg ve 1 adet spo2 kablosu beraberinde verecektir.

5.yapılacak işlem en az 5 ay garantili olacaktlr.

cARDiotiNE MARKA EKG ciHAz|

1.Cihazın ana işlemci kartı arızalıdır.

2.cihazın tuşlarının bulunduğu kart kırıldığı için değişmesi gerekmektedir

3.cihazın üst plastik kapağl klrlldlğı için yenisi lle değişimi yapllacaktlr.

4.yapllacak işlem en az 5 ay garantili olacaktlr.

GARANTI, MoNTAJ, EĞıT|M VE D|ĞER HUsustAR

1

z

Cihazların bakımı ve kullanımı ile ilgili eğer orijinal dilinde ku|lanım kılavuzu varsa bu kılavuz
ve Tü,kçe kullanım kı|avuzu cihazın kurulduğu birimde .orumlu kişiye teslim edilmelidir.
cihazlar|n servıs kılawzlaıı (cihazın mekanik, e|ektrik ve elektronik devre şemalarını içeren
seTvıs manueti} Klinik Müherİdi5lık Hizmetleri birimine te.|im edilme*.Krir.

cihazlar en az 2 yıl garantili olmalıdır ve en az 10 yıl yedek parça teknik servis hizmet garantisi
bulunmalıdır. Garanti süresi boyunca periyodik bakımları kullanlm kılavuzunda belirtildiği gibi
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yapllacaktır. (2 ayda bir)
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4 Yİikleniciye anza bildirimi giı.ıde 24 (firmidort) saat, haftada 7 (yedi) gtlrı ve ttiüİn
bayram, resmi tatil gtiırıleri esasına göre resmi yazı, telefon veya faks yoIuyla
yapılabilmelidir, Anza bildirimi telefon ile 24 saat boyunca yapılabilir olmalıdır.

5, Anza bildirimini izleyen 24(yirmidört) saat içerisinde tıbbi cihaza müdahale
edilecektir. Bu süre mesai dlşı zamanlarda ve resmi tatil günlerinde 48 (kırk sekiz)
saattir, Anza çöziiüınü 36 saatten fazla olması halinde cihazın yerine aynı görevi yapan
geçici bir cihaz bırakılacaktır.

6' Garanti 5üresi iÇinde, her bir sistem ve cihaz için yıl|ık çalışma ve kullanılabilirlik ölçümü en az
% 95 (% 95 up-tİme) olmalıdır. Buna göre her bir sistem ve cihaz, % 95 likup-time oranl ile
yılhk olarak (yaklaşık 8755 saat lik bir periyodu ifade eder) en fazla 18.2 gün (yaklaşık 438
saat) çahşma v€ kullantm dışı (down-time) kalabilir. Buna göre si.temler; eğer bir yı|
içer'sinde allza veya diğer etkiler nedeniyle 18.2 günden daha az (%5 down-time) hizmet
veremezler ise bu sürenin bakım-onarım süresine eklenmesine gerek yoktur. Ancak, ylllük
olarak ı8,2 günü aşan ,üre kadar bakım-onarım zamanına iki kat süre eklenecektir ve bu
sürede cihaz bakım}art ücretsiz o*arak yap}acaktır.Dowr tıme sairesı aınaıtmfiımaya
bı|dlıllmesiy|e başlayacak, onarlm tamamlanıp sistemln faal halde tesıım edllmesı lle sona
erecektlr. istisna parçanın hastane idaresi tarafından temin edildiği hallerde yedek parça
ıhtiyac|nın adareye bildirilmesi ile yedek parçanın temin edilerek yükleniciye tesIim edilmesi
arasında geçen süre down time olarak sayılmayacaktlr. Anca* istlsna parça alımının
yüklenici ffrmada kaldığı durumda(,esml sipariş frmaya ulaştktan son.a)l0 gün sonra
down tlme başlaı.

7, cihazlarln garanti süresi boyunca periyodik bakım ve onarlml orijinal kullanım kılavuzunda
belirtildiğı şekildeve yine belirtilefr sürelefde yüklenici firma taraftndan yaptırılacaktür.

8 cihazlar ile birlikte fabrika çıkış kallbrasyon rapoılarl klinik Mühendislik Hizmetleri birimine
teslim edilecektir.Ayrıca kalibrasyon etiketleri cihazlara yaplştlrllmlş olmalldlr.Bu etiket
içerisinde kalibrasyon tarihi, son geçerlilik tarihi bilgileri mutlaka olmalıdır.

9, Faturalarda veYa fatura ekinde tes|im edilen cihazların marka, model ve seri numaraları
yazacaktlr.

1o Teklif veren firma teknik şartnamedeki maddeleri cevaplayarak şartnameye uygunluk belgesi
hazırlayacaktır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği
belirtılecektir. Bu cevap}ar orüinal doküman}afı ile karşılaştür}tdığmda hefhangi bir farkhlük
bulunursa firma değerlendirme dışı blrakılacaktlr. kurum istediği taktirde cihaz demosu
isteyebilecektir. Teknik özelliklerde belirtilen

değerlendirme dışı bırakılacaktır.

özelliklere firma uymuyor ise firma

Canan A ıı &\ovl



11, satıc| firma, cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile ça|ışır
durumda teslim edecektir- Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma taraflndan
karşılanacaktır-

12, ihaleyi alan firma, cihazların *u|lanımına ilişkin kendi €ğitilmiş Berson€li tarafından idarenin
belirleyeceği sayıda personele yine idarenin be|irleyeceği 8ün veya günlerde ücretsiz eğitim
verecektir. Bu eğitim klinik Mühendislik Hi2metleri peısonelitaraflndan kayda alınacaktır.

13. İhaleyi alan firma, cihazların bakımı ve olası arıza|arın
kalİbrasyonuna ilişkın te*nik servis €itimini kefıdi eğitilmtş
belirleyeceği sayıda personele yine idarenin belirleyeceği gün

verecektir. Bu eğitim Klinik Mühendislik Hizmetleri personeli ta
14. Alınacak ürün, tlbbi cihaz yönetmeliğinin 3.madde (o) bendi ge

tedavi amaçlı kullanılacaktır.

giderilmesi ile cihaz açılış

personeli tarafndan idarenin

veya günlerde ücretsiz eğitim

rafından kayda alınacaktır.

reğince tanı, teşhis ve/veya

15, yüklenici firma taraflndan teklif edilen cihazın Türkiye ilaç ve ıbbi cihaz ulusal BilgiBankasında (TiTuBB) kaydı bulunmalıdır ve bu durumu ihale dokümanları içerisinde
belgelemelidir. Teklif edilen cihazln UBB bilgisi doğruluğu TiTUBB Ve ıvırys'aen ı<ontroı
edilir.

15. yüklenici firma teklifle birlikte satş yeri yeterlilik Belgesini satın alma dokümanlarında
beyan etmelidir.

17. Ürünün irsaliyesinde Ve faturaslnda UBB kodu ibaresi belirtilmelidir.

18, uBB'ye tabi o|mayan malzeme alınacaksa kapsam dışı olan cihazlar için Tıbbi Cihazlarla
iıgili rııal ve Hizmet Alımı işlemleri" konulu genelgenin 2.4. maddesi gereğince satın alma
süreci tamamlanmadan malzemenin imalatç| Veya itha|atçlsı taraflndan Türkiye ilaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumundan görüş alınarak TKHK Mali Hizmetler Kurum Başkanlığına bilgi
vefl}ecektir. (Bu durırmda teklif ldilfüek ürünleı §in ftrma}ar ihatc iincesinde geıeken
görüş almayı ve bilgi iletimini tamamlamalıdır.)
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19. Cihazla ilgili yapllacak tüm işlemlerde MKYS ismi kullanılmalıdır.

20, Bakım, onarlm yada yapılan diğer işlemlerle ilgili hazırlanan teknik servis formlarında künye
numarasl doldurulacak alan olmahdır ve iş|emi yapan personel tarafından bu alan
doldurulmalıdır.


