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Hastanemizin ihtiyaçlarından aşğıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler,4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Doğrudan Temin 22ld (parasa| limit|er kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacakır .Bilgi almak için 04 l 43 l 89464-9465

tetefondan ulaşabilirsiniz. KDV Hariç en geç l5.06.2020 tarih ve saat l3:00'a kadar Baştabipliğimize satinalmaakcd@gmail.com

elden veya 0414 3l8 94 23 nolu fax'ımıza fiyat verilmesini rica ederim.

TeklifBaşvuru Yeri
TesIimat Yeri
Teklif Türü

İhtiyaç Listesi

EKI Teknik şartname
Dixxlr nnİı,ncEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

l. Teklifedilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır,

TekIifedilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren ..... gün içinde teslim edilecekıir,(firma tarafindan yazılacak)

Teklif edilecek mılzemeler en ız l yıl yüklenici firma gır8ntisi altındı olacaktır,

Ödeme Maliye 2 numarah Döner Sermaye saymanlığınca Nakit durumuna göre yapılacaktır

Fatura bedeli ilzerinden kanuni kesinliler yapılacaktır,

Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde HastanemiZ depolarıdır,

lıaıeyıe iıgiıi ç*auilecek anlaşmazlıklaıda Akçakale mahkemeleri yetkilidir,

ü.un" ait ğurarti belgeleri malın teslimi sırasmia Hastanemiz Dayanülı Taşınu Kayıt Kontrol Birinine teslim edilecektir

Malzemeİerin montaj ve onarımı yüklenici Iirma tarafından yapılacaktır,

Teklifini verdiğiniz ürünün barkod numarasını teklif kağıdına y^ıınız,

Toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
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HEPA FİITRE H13 slNlF 6ı0 MM x 3o5 MM x2g2MMTEı(NIK ŞARTNAME

1) Amellyathane havalandırma slstemine uygun olmalıdır.
2}ölçüler bire bir uyumlu olmalıdır.
4.1. hepa filtre|er en az 2 yıl garanti verilecektir.

4,2, ihaleye katılacak firmaIar yapılacak işlem yerinde görerek tekliflerini vereceklerdir.

4,3, Yüklenici Firma iŞ bitiminde hepa filtreler tam ve eksiksiz ça|ışır olarak teslim edecektir.

4,4, yapılan iş teknik servis nezaretinde yapılacak olup şartname esaslarına uygun olmayan
işler

imalat|ar yüklenici taraflndan istenilen şartlarda ücretsiz oIarak tekrar yapılacaktır.

ı-AMıNlzATöR TEKNıK şARTNAMES|

1. KoNU

Ameliyathane ünitesinde Dikey Hava Akımı elde etmek için kullanılmak üzere laminizatör
alımı

Teknik Şartnamesidir.

2. LAMiNizATÖR

2.1. Ameliyathane ünitelerinde dikey hava akımı elde etmek için özel, tasarlanmış sentet|k
ipek

kumaştan malzemedir,

2.2. Laminizatör tamamen 304 paslanmaz saç profil etraftna tutturulmak suretiyle imal
edilmiş

olmalıdır.,; "'_.

2.3. DİN 1945 normlarında ameliyathaneler için şarların yerine getirilmesinde kullanılacaktır.

2.4. Laminizatör Iaminer akışta partikül ve mikropların uzaklaştırılmasında kullanılacak
özellikte

Olmalıdır.

2.5. Uygun dezenfeksiyon ve bakım özelliği sağlamalıdır.

2.6. Laminarizatör hepa filtre değişimi veya periyodik bakım ve temizlik için kolayca sökülüp

takllabilir özellikte olmalıdır.
canan KoRKMAZ
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2.7. Lamminizatör büyüklüğüne göre iki veya dört parçalı olarak yapılacak orta birleşimyerlerinde

150 x 150 mm ebadında bir açık|ık bulunmalıdır. Ameliyathane lambası için bırakılan bu

boşluk montaj sonrasında 125 mm delik içeren contalı bir yaka ile kapatılmalıdır.

2,8, ihaleye katılacak firmalar yapılacak Lamini2atörü yerinde görerek tekliflerini
vereceklerdir.

2.9. işin yapımı için gerekli her türlü nakliye, demontaj, ve işçilik yüklenici tarafından
yapılacaktır.

2.10. iş bitimi laminizatör ünite sorumlusuna teslim .edilecektir.

4. GARANTi, KABULVE MUAYENE

4.1. Yapılan Laminizatöre en az 2 yı| garanti verilecektir.

4.2. ihaleye katılacak firmalar yapılacak Laminizatörü yerinde görerek tekliflerini
vereceklerdir.

4,3, Yüklenici Firma iŞ bitiminde Laminizatörü tam ve eksiksiz çalışır olarak teslim edecektir.

4.4. yapılan iş teknik servis nezaretinde yapılacak olup şartname esaslarına uygun olmayan
işler

imalatlar yüklenici tarafından istenilen şartlarda ücret'iz olarak tekrar yapılacaktır.

eıneıgri, ııoıcrAJ, EĞlTlM VE D|ĞER HUSUS|_AR

edilecektir. Bu süre
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ve günlerinde 48 (kırk sekiz)

1 Cihazların bakımı ve kullanımı ile ilgili eğer orijinal dilinde kullanım kılavuzu varsa bu kılavuz
ve Türkçe kullanım kılavuzu cihazın kurulduğu birimde sorumlu kişiye teslim edilmelidir.

2 Cihazlarln §ervls klawzları (cihazın mekanilç elektrik ve elektronik devre şemalarını içeren
servis manueli) Klinik Mühendislik Hiım.tleri birimine t.slim cdilmılidir.

3 Cihazlar en az 2 Yll garantili olmalıdır ve en az 10 yı| yedek parça teknik servis hizmet garantısi

bulunmalıdır. Garanti süresi boyunca periyodik bakımları kuIlanım kılavuzunda belirtildiği gibi
yapılacaktır. (2 ayda blr)

4. Yükleniciye anza biIdirimi gtmde 24 (yirmidört) saat, haftada 7 (yedi) giın ve ttim
bayram, resmi tatil giiınleri esasına göre resmi yazı, telefon veya faks yoluyla
yapılabilmelidir. Anza bildirimi teIefon ile 24 saat boyunca yapılabilir olmalıdır.

5. Anza bildirimini izleyen 24(yirmidört) saat içerisinde tıbbi cihaza müdahale



saattir, Anza çöziirnü 36 saatten fazla olması halinde cihazın yerine aynı görevi yapan
geçici bir cihaz bırakılacaktır.

5, Garanti süresi iÇinde, her bir sistem ve cihaz için yıllık ça|ışma ve kullanılabilirlik ölçümü en aı
%9s |% 9s up-tlme) olmahdır. Buna göre her bir sistem ve cihaz, % 95 likup-time oranı ile
yıllık olarak (yaklaşlk 8755 saat lik bir periyodu ifade eder) en fazla 18.2 gün (yaklaşık 438
saat) çal|şma ve kullanım dışı (down-time) kalabilir. Buna göre sistemler; eğer bir yıl
içerisinde arlza Veya diğer etkiler neden|yle 18.2 günden daha az (% 5 down-time) hizmet
veremezler ise bu sürenin bakım-onarım süresine eklenmesine gerek yoktur. Ancak, yıllık
olarak 18.2 günü aşan süre kadar bakım-onarım zamanlna iki kat süre eklenecektir ve bu
sürede cihaz bakımlarl ücretsiz olarak yapılacaklr.Down tlme süresl aıızanınfirmaya
bildirl|meslYle baŞleYacek, onarım tamamlınıp 3lstamin faal hrldc tı,rllm cdilmesl ile sona
erecektlr. istisna parçanın hastane idaresi taraflndan temin edildiği hallerde yedek parça

ihtiyacının idareye bildirilmesi ile yedek parçanın temin edilerek yükleniciye teslim edilmesi

arasında geçen süre down time olarak sayılmayacaktır. Ancak l§tlsna parça a|ımının
yüklenıcı firmada katüğ durumda(re§mı sıperış ,lırmaya uıaştktan somaEo gün rcnra
down time başlar.

7. Cihazların garanti süresi boyunca periyodik bakım ve onanm| orijinal kullanım kılavuzunda

belirtildiği şekilde ve yine belirtilen sürelerde yüklenici firma tarafından yaptlrılacakt|r.

8 Cihazlar ile bir|iktc fabrlkı gkış kıllbrasyon raporlırı Klinik Mühendislik Hizmetleri birimine

teslim edilecektir.Ayrıca kaIibrasyon etiketleri cihazlara yapışt|rılmış o|mahdır.Bu etiket

içerisinde Kalibrasyon tarihi, son geçerlilik tarihi bilgileri mutlaka olmalıdır.

9. Faturalarda VeYa fatura ekinde teslim edilen cihazların marka, model ve seri numaraları

yazacaktır.

1o Teklif veren firma teknik şaünamedeki maddeleri cevaplayarak şartnameye uygunluk belgesi

hazırlayacaktır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği

belirtilecektir. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık

bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır. kurum istediği taktirde cihaz demosu

isteyebilecektir. Teknik özelliklerde belirtilen özelliklere firma uymuyor ise firma

değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11. Satıcl firma, cihazlar| ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuaılar| ile çalışır

durumda t$lim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeıne ve masraflar firma tarafından

karşılanacaktır.

12. İhaleYi alan firma, cihazlann kullanımına ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin

belirleyeceği sayıda personele yine idarenin belirleyeceği gün veya günlerde ücretsiz eğitim

Canan KORKMAZ
faşı K t iliçı



Verecektir, Bu eğitim Klinik MühendisIik Hizmetleri personeli tarafından kayda alınacaktır.

13. ihaleyi alan firma, cihazların bakımı ve olası arızaların gideri|mesi ile cihaz açılış

kalibrasyonuna ilişkin teknik servis eğitimini kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin

belirleyaceği sayıda personelc yine idarcnin belirleyeccği gün veya günlcrda ücrctsiı eğitim

verecektir. Bu eğitim Klinik Mühendislik Hizmetleri personeli tarafından kayda alınacaktır.

14. Allnacak ürün, tlbbi cihaz yönetmeliğinin 3,madde (o) bendi gereğince tan|, teşhis Ve/veya
tedavi amaçlı kullanılacaktır.

15. yüklenici firma tarafından teknf edilen cihazın Türkiye rıaç ve Tıbbi cihaz ulusal Bilgi
Bankasında (TiTuBB) kaydı bulunmalıdır ve bu durumu ihale dokümanları içerisinde
belgelemelidir. Teklif edilen cihazln UBB bilgisi doğruluğu TiTuBB ve MKYs'den kontrol
edilir.

16. Yüklenici firma teklifle birlikte Satış Yeri Yeterlilik 8elgesini satın alma dokümanlarında
beyan etme|idir.

17. Ürünün irsaliyesinde ve faturasında UBB kodu ibaresi be|irti|melidir

18. uBB'ye tabı olmayan malzeme alınacaksa kapsam dışı olan cihazlar için'Tıbbi Cihazlarla
İlgili Mal ve Hizmet A|ımı İşlemleri" konulu genelgenin 2.4. maddesi gereğince satın alma
süreci tamamlanmadan malzemenin imalatçı veya ithalatçısı tarafından Türkiye İlaç ve
Tlbbi cihaz Kurumundan görüş alınarak TKHK Mali Hizmetler Kurum Başkanlığına bilgi
Verilecektir. (Bu durumda teklif edilecek ürünler için firmalar ihale öncesinde gereken
görüş almayl ve bilgi iletimini tamamlamalıdır.)

19. cihazla ilgili yapılacak tüm işlemlerde MKYs ismi kullanılmahdır.

20. Bakım, onarım yada yapılan diğer işlemlerle ilgili hazırlanan teknik servis formlarında künye

numarası doldurulacak alan olmalıdır ve işlemi yapan personel tarafından bu alan

doldurulmalıdır.

Canan KORKM/}7
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