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Van Gevaş Devlet Hastanesi

E-37l50567 -949
Doğrudan Temin 'I'eklif Mektubu

Sayı

Ktıııu

İLGİLi FİRMA
Hastanemizin ihtıyacı olan CR GÖRÜNTÜü.EME CiHAZI YEDEK PARÇA alım işi 4734 Sayllı
Kamu ihale Kanununun 22ld maddesi gereğince dogrudaır temin ile satın alınacak olup, K.D.V hariÇ
birim tiyatlarınızın [lastanemiz Satın Alma Birimine bildirilmesi hususunda arlrica ederim.

iHTiYAÇ LiSTESİ
S

ıra

No
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Miktar

Malzemenin Adı

Birimi

Birim

Toplam Tutar

Fiyatı

cı

rcRssr TıRAYICI SENSoR
DEDECTÖR (CARESTREAM MARKA
CR 975A4AX MODI]L CR KASEI'

2

ADET

TARAYICI SENSÖR)
Dikkaı Edilecek ılu§u§lar

v€ Alım

Şırtlırı

EkI Teknik Şannalne
Son Teklif Vemıe Tarihi; 07.10,202l S..ı: l0i30
l-Teklifedilen Fiyaı KDV hariç olacaklır.

2.Ma!/HizmeıveYaPımişlerinde8erekıitümnakliycişlemleriyüklenicitlrnıatarafınf.ankarştlanacakıır'
3_

yine 4734 sayılı Kl Kaıununun ilgili
Allma Hi|9. desise. vait, tehdit, nütuz ku!lanma suletiyle f9saü karıştlfanların tespit edilmesi halinde

hOkümleri uygulanacaklür.
vb. Malzgmeler kabul edilmeyeçekti,,
4_Malzeme lesliminde üekliıie belinilen kalite ve marka esas allnacak, benzeı muadili
5-verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler degerlendirmeye alınmayacakılr,
( Yüzyirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe
6_ödeme zamanı| Fatura muhasebe birinıine intikal etmesini müleakip l20

biriminin

nakiı durumuna göre) ödeme yapllacaktır.

F'irma Kaşe-imza

Op. Dr. Kenan

BAYRAKTAR

Başhekim

Bu belg0. güvcnll clcklronlk lünlJ il(, imza]anmlştlr,
l 2c2c25f

Kodu: c8DlD 3-03o8-4914-a097-6054
l

Gevaş Devleı Hasıanesi saü!nalma Birimi

'telefon: Faks No: 6l22066
e-Posta: ayhan.cevik l @saglik.gov-tr 1ntemet AdresiI htrps://gevasdh,saglik,gov,trl

Bilgi için: Ayhan ÇEVlK

ToPLUM sAĞLıĞ| TEKNisYENl
Telefon No: (0 4]2) 6l2 20 65

ffi

GEVAŞ DEVLET HASTANESl

CARESTREAM MARKA cR 975/MAx MoDEL cR KASET

TARAYlcl ciHAZA uYUMtU
SENSÖR DETECTOR & EM|TTER TEKNiK ŞARTNAMESİ

1)

teklif edilecek parça hastanemizde mevcut Carestream Marka CR 975/Max Model CR Kaset
Tarayıcı Cihazına uyumlu ve orijinal olmalıdır,

2l

Sensör]er cihazda mevcut cassette Handling Assembly üzerindeki yuvaslna oturacak şekilde
tasarlanmış olup herhangi modifikasyon gerektirmeyecektir.

3)

Sensörler takıldıktan 5onra cihaz üzerindeki kaset yürütme mekanizmasında testleri yapılacak
kasetler eIle müdahale olmadan cihaz içerisine sorunsuz girap çlkmasını sağlayacaktır.

4)

Teklif verecek firma uhdesinde kalan parçalart cihaza taklp sorunsuz bir şekilde çallştlracaktlr.

5)

Değişecek yedek parçalar, cihazın orijinal görüntü5ü ve işlevini bozmayacak şekilde olacaktır.

6)

Arıza veya Bakım 50nras| İdare söz konu5u Tıbbi

Ciha

72 saat süre ile cihaz çalıştırılarak

8özlem altına allr.

7l

Gözlem süresi içinde aynl arızanın tekrarlamaması durumunda onarım kabul edilmiş olur.

8)

Gözlem süresi içinde aynı arızanın tekrarlaması durumunda veya arıza 8iderme esnasında
oluşan başka bir arlza sebebiyle onarlm geçersiz kabuledilir.

GARANTi ŞARTLARl:

a)

Temin edilen yedek parça ve işçilik için 1 (bir) yıl garanti verilecektir. Bu süre içinde aynı parçada
sorun çıkması durumunda firma ücretsi2 olarak parçayl temin Ve montajla yükümlüdür.

b)

Firmanln uzaktan Veya direk olarak Tlbbi cihaza müdahalesi, hatalı yedek parça kullanımı v.b.
sebeplerle doğacak zarar ve ziyanın ile işIetme zararlarını karşıla nmasında n sorumludur.

c)

Bakım ve onarımıyapılan Tıbbi cihaza ait Baklm prosedürleri madde madde servis tutanağına
işlenecek, mahallinde bir fiil bulunmasılzorunlu bölümün 8örevlisi Ve Klanik Mühendi5lak görevlisi

F

ile Firma elemanı taraflndan imzalana,
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d)
a

Firma baklm esnaslnda, firma personelinin dozimetre kullanımı, can ve mal güvenliği tedbirlerini

lmak zorundadır,

e)

Kusurlu ambalajlama veya montaj dolayısıyla hasara uğrayan cihaz veya yedek parçalar ya da
montaj sırasında Firmanın kusurundan dolayı hasara uğrayan cihaz veya yedek parçalar, bütün
masraflar Firmaya ait olmak üzere ücretsiz olarak değiştirilecektir,
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