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Ha§tanemizin ihtiyaçlaİından aşağlda ciDsi ve miktan yaz ı ol.n mal alunı 4?34 sayılı Kamu İlıale Kanununun
Madde: 22 (Doğud8n Temin) yöntemi ile satın almacaktr. KDV Ha.iç biİim fiyatının hastanemiz satınalma birimine
göndcri|ınesi hususırnu;

Bilgilerinize rica ederim

T.l.fon : Ml4 3l8 94 65
Fık : o4l4 3l8 94 23

op.fİ, Mehmet GÜMER
Bşhekim

s.it.
MAıJHızMET^APlM İŞlNIN

ClNsl iK r^Rı öı-(,t
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BiRIıt
Fi,t,ATl

I
TURNIKE clHAzl TEK
sOFf,RLlK BAKlM oNARıMl I I]rtilNl

cf,NEL TOPLA]!t (KDv tlARiç)

son Teıdif Tsrih v. sııti : I2.10.2022- |2|00

Teklifveren firmanm
Adt soü,ad/ Ünvanı Fırma YetklIısi

Telefon Kaş ve lmza
Faks

E-mail

NoTLAR l. Teknik şannmesi olan malz.meleİde teİnik şanname!-e ur.nayan t.kline. d€ğ€rle dirm. dış bnkılac.İh.
2 Hğ. ılirlii naklay., kaİgo. la§ulB v. monıaj lid.lleri yiikl.nica fi.naya aiı olacallu
] Bu almda kısİıi ieklif len lebilir

satlnalma ginmi
Adres: Adnan Mendefes Mah, Turgut Özal 8ulvan No.17
63500 Akçakale/ŞanlııJrfa
E maai :satinalmaakcd@Omail.com

Aynntll gilgı lçin: sattnalma
Tlf . 0 itliı 31893oo_ oahili:9465
Faks : 0414 318 94 23- 0 414 318 94 65



T.c. sAĞUK BAKAN|JĞI

şANı-ıuRFA iL sAĞı-ıx ııııüoünı-üĞü
şANLiURFA AKçAKAIE DEVIET HAsTANEsi

TEK SEFERtiK BAK|M VE oNARıM ııİzrvıErı-mi (YEDEl( PARçA/Mıı. nı-ır,ııı xaniç;
rexııı ix şeRrıııaıvı rs i

1)

2,

3)

işirv vıni
işirv sünısi

: Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi.

lhrken faturayla birlikte idareye (m
alacak ilk nüshası hak ed iş

işir'ı reıvınaı : Şanlıurfa Akcaka|g.pgy;g1 Hastanesi radyoloji. biriminde kullanılan ve aşağıda teknik
özellikleri ve bakım kapsamları belirtilĞn .ilj;;"; .:#lik periyodik bakım ve on"n-,i'r'ai,.

4) ŞARTNAME KAPSAMı :

4.1 Tek seferlik bakım hizr
onarım), işl"rini trpr"}".tJi§;:'*' 

bakım, kalibrasYon, arıza giderimi (parça gerektirmeyen

4,2 Firma bakım ve onarım hizmetini başka birfirmaya devredemez. *".",lr.r/5) GENEI oNARAMıN vE pERıyooix sexııü *rror,, 
- -ıtıEuEı,ıc4, 

^*[İliffi;n'.
ı;liliili 

sistemin bakım ve kalibrasyonu için gerekebilecek her türlü ale(tenaisi temin
5.2 Firma öncelikle arızi
a"gı," t,,.ur],;;:"',:İ,l,İ:T;;H:]"'.H: gidecek, eğer parçanın onarııması mümkün
5.3 yüklenici firma cihazların arıza durumunda va cParÇalarln listesini ve orilinal teknik şartnamesini ha.ll_o:l1'"d'| 

baJ<ımda değişmesi gereken
kaŞesini taşıyan servis bakım b"ı;";r;;;;-;;.i,*r?'"n" 

idaresine firmaların acık ağlgg y3 6,
alındıktan sonra değiştirilecektir. '- verecek, arlzalı Parça|ar kurum onayı

İİ{İ'Şr !Ş:'İ'; rlffTj::} 1ş:il",::,^ı.|.nn. 
y"in" orijinaı parçaıar kuııanııacaktır.

Yedek Parçala.n ,.,.rj, olanlarının tamamı hastaTaflndan 
tedarjk edilecek, değiştirilenedi|ecektir. ,,.-..ltl!! .q|||ğrlll nas.ane teknik servisine tutanakla teslim

: 1 iş günü

5.6Bakım ve kontrollerden sonra firma teknisyeni tarafından düzenlenerek imzalanmış ü
UYUCU BAK|M FORM U (Check-List) şeklin de Hastane Klinik Mühe/ıe ktir. servis fo

nüsha sERVis FoRMU ile b irlikte ekinde bir su ret Test prosedürlerine Uygun TÜRKÇE yazı|mıK ç
ş

ndis|ik Birimine tesli mrmunun ikinci suretı teknik komisyonuna a da klinik Mühendisliklusuna tesl im edi lecektir. Üçüncü nüsha firmanın kendisindea k
uayene kabul birimin e sunulacaktır, sonradanuru la rak gönderi|e n servis formaları kabul edilmeyecektir.

yüklenici firma tekni
ahale edecektir.
syenleri, bakıma ya da arızaya geldğinde hastane teknjk servis bilgisiilin de cihazla ra müd

TURNıKE ciHAzl TuRNıKE
cİHAzl
PNöMATıK

ANETıC AlD 1ADET 1DÖNEM

5.8 Hastane idaresi ta rafındabelirleyeceğitali;;,ffi:,".,Lt;::;:::;"H.::ffi:.ff: ve sarf malzemeler jdarenin



5,9 Arızalı cihazlar kurum dışlna çıkarılmayacak, yerinde tamir edilmesi için gerekli yer kurumtarafından sağlanacaktır. ancak her turlti ;Lr;;;: ;;';*"dan temin edilecektir.6. TEKtiF DosyAsııııoı isıııvıııı BEIGELER:

İ:r_ ?:k,. onarım yapacak firma Ticaret Bakanlığı Satıs STsE L2426 standardı ,, yetkili s",.,i.ı"r_r,Jiı c;;;;"";]"-n."., 
Hizmetleri Yeterlilik Belgesi veya

VeYa satlŞ sonrası Hizmetleri yeterlilik Beıgesi ka,Jl_ lural]a 
ı'' ]<riterlerine sahip olmalıdır

Bakanlığı'ndan alınmış KApSAM oışl yazısını,*]İ.o,.. ""'ı 
dıŞında olduğuna dair Ticaret

ı'J[Hrrlj:servis hizmetlerinde çallştıracağı teknik personel isim, unvan listesi ve eğitim
6,3 Bakımı üstlenecek firmanın; üretici veya distribütör firmalar için, Ticaret Bakanlığı satış

:"İl l},T :H'llililJ [ ::li:: ;ılffi *ru 1 
pj :",e,,, ;" n',",,, li1,, ., n,,, 

"vermeye yetkili olduğunu gösterir üretici 
'',."or""r"#o;İHril:::T"r§'"rr"#T;T;:;iJn:ffi:n:":,lJ"T[':,,"""'gi";;;;"i;".il:l" l'.r,,,o beıgesiiıe teknik servis personeıi

6.4 Bakım onarım hizmetini ,

cihazları ı,ao.ar"" ,"i"ıııııı 
laPacak olan teknik servis elemanlarının bakım onarım yapacakları

sertifikaları sunulacaktır. 
(n'k eğitimi aldıklarını ve yetkilend;rilJİ;;';#;İJTe 

egitim

İ;l.?',XTjil.,iT-:iö::'Jji,i''#;:'#iffiijij:ll.;-- sağ|ayıcııarının ve bu kuruıuşta

s
Akçakale Mu

Aİç.kİ le


