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Van Cevaş Devlet Hastanesi

Sal,ı

E-37l50567-949

Konu

Doğrudan Temin Teklif Mektubu

iıt;iı.i pinıı.ı
Hastaneınizin ihtiyacı olan BUHAR oToKl-AV CİHAZI BAKIM ONARIM Hizmet Alım işi 4734
Sal,ıIı Kaınu İhale Kanununun 22ld maddesi gercğince doğrudan temin ile satın alınacak olup, K.D.V
hariç birim fl}atlarünızın Hastanemiz Satın Alma Birimine bildiıilmesi hususunda arzlrica ederim.
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ERYIGlT MARKA BUHAR OTOKLAV
CiHAZI l YlLLlK PERiYoDiK
BAK]M oNARlM HIZMET AL|Ml

Miktar

Birimi

l

.\DET

Dikkıt Edilccek Hu§u§lar

Iki-tcknik Şanname
Son Tcklil' Verme Tarihi: l0.03.202l sııt l,ı:00
l-'liklil edilen Fiyat KDv harjç olacaklr,

ve Aılm

Birim Fiyatı

Toplam Tutar

Şıralrr!

2- Mal/ tlizmet ve Yapİı] işlerinde 8erekli !üm nakliye işlemleri ),uklenici firma laİaflnfan karşllanacal(tır.
.]. Alınıa Hile. desise. r ait. tehdi(. İüt'uz kullanma sureti1,1e fisat karışırantann tespit edi|mesi halinde yine 4734 sal,ıll

Kl

Kanununun

ilgili

hükümleri uygu]anacakı|r.
.1-1üalzemc tcslinrindc leklilic bclirtilcn kalite ve lnarka §sıs al!nJOak. lıenzer. muadili vb. MaIZemcler kabul edilme)ccckıir.
5.Verilcn sürc içcrisiııdc 1eslinl cdilnıeyün tckliilcr dcBcrlcndi[nrgye alınnra.,-acaklır.

6"Ödcııc Zaııanıl Faııra ınuhascbe biİimine inıika] elın§sini lnüıcakip l20 ( Yüzyirmi) ıakvim 8ünü içerisindc (Muhasğbe biriminin
nakit durumuna göre) ödeme yapllaçaktır.
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GEVAş DEVLET HASTANEsi
1 ADET

ERYiĞiT MARKA ERs 55ı2D MoDEL 3oo tT.çiFT KAYAR KAPAKI| BuHAR oToKtAV ciHAztARlNlN

ı(BiR) YlttlK BAKlM-oNARlM HizMETi(PARçAS|z)
TEKNiK ŞARTNAMEsi
A.TEKLiF DoSYAslNDA iSTEN

iLE

N BELGELER

1.istekliye Veya yetki aldlğı firmaya ait TSE'nin Hizmet Yeterlilik Belgesi

8.PERiYoDiK BAK|M / oNARIM GÜN VE SAATLERl
1.Periyodik Ve koruyucu bakımlar, cihazın bulunduğu kuruluşun ilgili birim sorumlusu, Biyomedikal
Birimi ile ilgili bölüm sorumlusu ve ilgili firma sorumlusu tarafından hazırlanacak takvim çerçevesinde

belirlenen tarih Ve saatte yaplllr.
2.Yüklenici, periyodik bakım için yapılacak işleri daha önceden belirleyerek BiyomedikaI Birimine yazıll
olarak bildirir.
3. sistemin Periyodik baklml dört ayda bir yapılacaktır

c.sERVis HiZM ETLERi

1,,yukarldaki maddelerde belirtilen servis hizmetleri, belirtilen zamanlarda hastanemi2
teknak eIemanlarlnın gözetiminde yapılır, Cihazın bakımını yapan yüklenici firmanln 2 nüshalık servis
formu teknik personel ile birlikte düzenlenir. Nüshalarda yüklenici firma kaşesi, cihazın bulunduğu
ilgili birim yetkilisinin, hastanemiz teknik elemanınln Ve yüklenici firmanın servis elamanın imzaları
olmalıdır

2.servis hizmeti 50nunda cihazda ortaya çlkan fonksiyon kaybı, onarım öncesinde Var olan
programsal, elektronik Veya mekanik parça iŞleVlerinin iptali gibi nedenlerden oluşan yeni bir
arlzadan yüklenici firma sorumlu tutulur bu durumda her türlü gider yüklenici firma tarafından
karşıla

n

ır.

3.cihazda arızanın giderilmesi için herhangi bir parçaya ihtiyaç duyulursa yüklenici firma gerekli
parçanln teknik özelliklerini belirten teknik servis raporu hazırlayarak idareye teslim eder. Hastane
gerekli parçayı temin ettikten sonra yüklenici firmaya haber verir. Yüklenici firma 48 (2 gün) saat
açerisinde parçanln monta.jlnl ücretsiz yapmakla yükümlüdür.
4.Yüklenici her türlü can Ve malgüvenliği tedbirlerini almak zorundadlr.
5.Yüklenici, bakım faaliyetlerinde cihazln eIektrik güVenlik testlerini yapmahdlr.

6.Arızanın acil giderilmesi gereken veya istenen durumlarda gerekli ise yüklenici mesai saatleri
dışında çalışmayı kabul eder. Ayrlca, yüklenici kendi isteği ile mesai 5aatleri dlŞlnda veya hafta sonu
bayram Ve resmi tatil gi.]nlerinde çalışırsa; arlzayl giderme çalışmalarl nedeniyle tatil günieri Ve mesai
saatleri dlşlnda çalışmak zorunda kalırsa veya çallşma uzar Ve mesai saatleri dlŞlna taŞarsa, bu mesai
saatleri saatleri dışında çalışmalar için hiçbir. şekilde ek ücret ödenmez, teknik personelin seyahat
masrafları ve benzeri masrafları verilmez,
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7.cihazda fonksiyon kayıplarının tespit edllme5i halinde onarım işlemleri bitmemiş sayılır.
8.ünitede çalışan cihazların

%

95 up-time çalışmayı gerçekleştirmesi sağlanacaktlr.

9. Cihazların periyodik bakımlarında aşağıdaki işlemler yapılacaktır.

Cihazın yan ve ön koruma sacları açılıp fiziki kontrolleri yap|lacakt|r.
Pano ve otomasyon bölümü giriş çlklş prosedür takibi yapılacaktır.

pano içerisinde bulunan kontaktör, termik, sigorta
ve tüm bağlantllarln kontrolü yapllacakt|r.
Kumanda paneli, printer Ve manometrelerin kontrolleri yapllacaktIr.
Kapak ve göbek contalarlnIn kontrolleri yapllacaktIr.
Kayar kapak contalarınIn kontrolü ve temizliği yapılacaktır.
HaVa kompresörü veya merkezi hava bağlantıları kontrolü yapllacaktlr.

Jeneratör emniyet ventilinin basınç kontrolü ve referans ayarları kontrol edilecektir.
Jeneratör içi temizlenecek ve kireçlenme bulguları var ise yetkililere aktarılacaktır.
Sıvı seviye elektrotlarl Ve şamandIra kontrolü yapllacaktlr.

Rezistan5, rezistans kabloları ve bağlantılarının kontrolleri yapllacaktlr.
su motoru Ve su motoru Valfinin bağlantllarl kontrol edilecektir.
Tahliye ve Sirkülasyon motoru bağlantIlarl kontrol edilecektir.
Vakum motoru Ve vakum valfinin bağlantllarl kontrol edilecektir.
Ceket doldurma ve kondens hattlnln kontrolü yapılacaktır.

ceket emnayet Ventilinin basln kontroli..] Ve referans ayarları kontrol edilecektir.
Cihazın buhar hattl, Vakum hattl Ve hava hattl kaçak kontrolleri yapılacaktır.

10.servis hizmeti sonunda, cihazın çalışma performansı test edilerek cihaz çalışır Vaziyette teslim
ed ilir.

D,ARlZAYA MÜDAHALE

Herhangi bir zamanda cihazln teşhis Ve tedavi amaçlı fonksiyonlarının nitelik Ve nice|ik olarak,
üreticlnin belirlediği normların altına düşmesi durumları arıza olarak kabul edilir. Yüklenici bu
arlzalara müdahale etmekle yükümlüdür.

1.Önceden pIanlanan koruyucu bakım haricinde, cihazda arıza meydana gelmesi halinde,
cihazln bulunduğu yerin yetkilisi, yükleniciyi telefon, fax Veya e-posta ile bilgilendirar. Bi|gilendirme
tarih ve saati olarak bildirenin kayıt|arı esas a|ınır. Arıza bildiriminin ardından, yüklenici en geç 48
(kırk sekiz) saat içinde cihaza müdahale ederek arlzanın nedenini tespit etmek Ve arlza tespitini

müteakip yedek parça gerektiren durumlarda hastaneye yedek parça fiyatını içeren proforma
vermek zorundadır.
2.Yedek parÇa ihtiyacl bulunmaması haIinde arlzalI cihaza müdahaleden itibaren en geç 24(yirmidört)
saat içinde arıza giderilmiş olmalıdır.
E.CEZAi HÜKÜMLER

1.Arlza bildiriminin ardından D.1. maddesinde belirtilen süreler içerisinde arızanın nedeni tespit
edilmelidir, Belirtilen sürenin aşılması durumunda her saat için ilgili cihazın periyodik bakım/onarım
sözleŞme bedeline %0,1(binde biri) oranında kesilen ceza yüklenicinin ilgili dönemindeki
taha kkuku ndan kesilir.

2.Yukarıda belirtilen D.2. maddesinde süreler aşıldığı halde cihaz çalışmıyorsa gecikilen her gün
için periyodik bakım/onarım cihaz başına düşen sözleşme bedelinin %3(ynzde üçü) kesilerek ceza
olarak tahakkuk ettirilir, cahazln periyodik bakımlarının yaplImaması durumunda ise,o dönem baklm
faturası ödenmez ve periyodik bakım/onarım sözleşme bedelinin %s(yüzde beşi) kesilerek ceza olarak
kesilir ve bir sonraki bakım faturasından tahakkuk ettirilar.

3.Cihazın servis hizmeti sıraslnda sağlam bir sisteminin veya işlevinin bozulması halinde yüklenici
neden olduğu yeni arlzayl ücretsiz tamir etmekle yükümlüdür.

4.Şartnamedeki diğer maddelerin eksik olarak yerine getirmesi durumunda, ilgili cihazın
periyodik bakım/onarım sözleşme bedelinin o/"\|yüzde biri) oranında kesilen ceza, yüklenicinin ilgili
dönemindeki tahakkukundankesilir.
F.TEKNiK ÖZELtiKLER

Yüklenici arızalar dışındaki durumlarda, sözleşme kapsamındaki cihaza 1 (bir) yılda 4(dört) ay
aralıklarla 3(üç) defa bakım ve gerekli kalibrasyonları yapmakla varsa bakım kitlerini yenilemekle
yükumIüdür.
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