T.c.
Ş^Nı-ttIRFA

vALiLlĞl

ıL sAĞLıK MilDüRı,i'IĞii

Şınhurfı

sıyl

Akçıkıl.

DGvleı Il.stİnesi BışhGkimliği

:,l8379617
: Teklife Davet

Konu

05.01 .2022

PlYASA FıYAT ARAŞT!RMA TEKLİF MEKTIıPU

llasıancnizin jhtiyaçlarlndan aşağrda cinsi ve mikıart yazİtl oI*ı mat alımı 4734 sayılı Kamu lhale Kanununun Madde: 22
y llemi ilc salln alrnacaklıf. KDV Hariç bifim fiyatmUı hastanemiz satınalma birimine gönderilmesihususunu;

lDogrudaD Tcnıin)

BilJrilcrinize rica cderim

op.Dr. Mehmet GÜMER

'Icltfon :0.ıl{ Jl8 9.ı 65

}'ık§

Başh€kim

iı4|.| 3|ri 9.ı 2J

:

ıl.\L/lli7-ıtt]T/\, \Pti\l iŞiNiN (]lNsI

t.\

l
^!

l

{;

\llt]lt()

ıl\RK\

flllti\ (,l)ili

(,illAZ-l.ARl
ıDlı
()\.\Rlttl
\li|\t \,ı]^ı-iil-

lI r:\ l(
D

lrT,\

Rl

()l (,l

l}lRtı
(,

ll

ıt,\R lç\

ll /\t(,lrEl./
],i l,ı Llıl

lüilaiıl

Fi\

A

T()Pl.

rl

\Kl\!

Gı]IIL 'ı'()Pı-\\l (ıiD\ ll^Ri( )

|

s0o l(ılif l'arih lt \aiıi I f'7.1l7.ıll22- l2|{)ll
'I'eklıfvelen firman|n

Fiıma yetkilisi

'[elelbn
l:aks

I]rnail

NoTLAR

l 'İckıll ş..nnn Bı oıaı nElzenrelefdc ıcltrilt şanıraı]]et. tj-natan leklil]el d.ğcrleıdiınc
] Hcr ıiiılü trakliyt, İar!o. lşnİa t€ monlaj gıderlen !ılkltnici linnaüa in olıc.kıtr.
] lrı1.1l ıtlsıilelıf\.lıI.1,il;l

satınalma Blrimi
Adres Adnan Mendeles Mah, Turgul Özaı BulvalI No:'l7, 63500

Aİç3ıale/Şanıurfa

E mall :saıinalmaakcd@gmail.com

d|şı

L]ı,alllı"tııl

Ayllntlll Blloi lçin salınalma
Tl' 0 414 3189300- 0ahili]9465

Faks

0414 318 94 23- 0 414 318 94 65

\\l lli\

A

ll

GAMBRO MARKA HEMODİYALİZ CİHAZLARI PERİYODİK
BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

i.

2.
3.
4.
5.

Teılif Verecek firma baklm-onanm yapliacak diyaiiz cihazl markasnl kapsayan Yetkili Teknik servis Beigesi'ne sahip oimaildlr.
TeHif verecek lİrma bakm-onanm yaplacak diyaliz cihazı markasrıl kapsayan Ts€ hizİnet yeter|ilik belgesine sahip olmaldr.
Teknik peİ§onelin güncel eğitim sertifikahn olmaİdlr (2020

yülİ

veya sonrdgnda ahnmş olmaldır).

süresince müteahhit sözleşrnede bakm| yapEcak olan hernodiydliz cihazlarnl çal§r halde futacaktr.
İdare, cihazlarda meydana geletİlecek bir anza ıçin müteahhidi çağırdığı andan itibaren maiteahhit en 9eç 2 Şdirü içeİisinde servis
alDmrnhl ,frr2 İrr2h2lrihd ..iinao.fez,* .D^üic a,ra.İ,rn, c;, ltnn,,ıt,l ına2vl vpinılc ılöii| en?ew niıld,|^ı'* ana2 fı7rm'ın''

Eiqleş.n€

diizenleyerek bir nüshasın| blgi için hemodlraliz bölümüne, bi. nüshagn truranh ekjnde idare}E ve tİr nüshasrT da firmada

6.

saldanmak üzere kendisinde tutacakğr.
Kullanrcl hatasy'hatahn d9nda gerekebilecek ttim yedek parçalar yüklerıici tarafündan

7.
8.

içerisinde cjhaz çnlşr duruma getiri|eceKir.
fukm esnaslnda cihaziara Ve üçüncü şahEiard veriiebiiecek zarariardan yüıjeniciirma sorumiudur.
Yüldenici, cihaza yapacağ her türlü müdahaleden sonra servis formu ile belgelerdareceKir Ve funu klinik yetkilisjne imzalatacalür.

siilğme

dahilinde ücretsi2 olarak temin
edilecektir. Yedek parça gereKiren amalarda en 9eç 10 iş günü, yedek parça gereRinneyen anzalarda ise en geç 5 iş 9ünü

Forİnun irrıza[ bir nü$ası Hinik yet*ilisine teslim edilecektir.
İdare d§andan orijinal olmayan hiçbir yedek parPy cjhazda l«llanllmak üzere temin etneyeceKir.
10. Ayllk periyodak kontrd esnagnda yapılması gerekeııler aşğda veİilmiştir;

9.

Cihaz diş yüzey dezefftksiyonun yaplimış olduğunun kontrolü

cihazm FcH konüolünün ydp ması
kondaktivite nin konbd edilm€si
Diya|izat srcakllğnm kmğol edilmesi

Enor kod gegniş'nin kontol ediİnesl ve \€filmiş

olan hata kodlannln arasnİTEsl

ekikler Varsa belirtilmesi
Clhazrü mekanik ve eklüonik aksamrıın giirsel korığolü (bağlanfolar, kaddar, korozym, gvı kaçağı vb.)
ArEa çi€rma ihtimali ohn parç(lar) ın belirlenmesi Ve bildirilrTı€si.
Dezerıfeksi_Von geçmisinin konhol edilmesi ve

