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Sayı

Konu

: 79320446-930-6I84 05/12l2017

iLGiLİFİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı ma|zeme|erin alrmı 4734 sayı|ı
Kamu İhale Kanununun 22ld maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alrm
için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 08.12.2017 saat: 11:O0'a kadar ivedi olarak
göndermeniz hususunda;

Y GNAR
Müdür Yrd.Idari ve

Satın Ahnacak Malın KDv Hariç TekIif
S.No Malın/Işin Cinsi Açıklanıa Miktarı Birimi 'Fiyaı Tutar

l FRESENiUS Ro SU ARITMA
sisTEMi |2 Ay

2
FRESENiUS RO SU ARUTNMA
MoBiL CiHAz (YoĞUN BAKIM) 12 Ay

J
REVERSE OSMASiS SU ARITMA
SisTEMi (STENLiZASYoN
üNİTESi)

12 Ay

KDV Hariç Genel Toplam

Adres:Fatih Mahallesi l0003 Sok No:l Yeni T
Tel :0284 2145510 dahili: 1832

oki MERKEZ/EDiRNE
İlgili Kişi : Nihan Ozan Dahili:

FAX : O284 2I2324I
E-posta : edirnedhsatinalma@gmail.com
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sAĞLlK BAKANLıĞ|

TÜRK|YE KAMU HASTANELERi KURUMU
EDiRNE iLi KAMu HASTANELERi BlRLiĞl GENEL sEKRETERLiĞi

EDiRNE sULTAN 1.MuRAT DEVLET HAsTANEsi
.r".,aJı t r]ii.Jı,].i.i:

su ARıTMA sisTEMi 2o18 YlLlNl KAPSAYAN PERiYoDiK BAK|M-oNAR|M VE
KALiBRASYoN HİZMET ALlMl TEKNiK şARTNAMESi

Madde l- Bu şartname hemodiyaliz bölümü Fresenius marka Reverse osmoz su arltma + ön
antlm sistemi Ve Fresenius marka Mobi| su arltma cihazlnın 2018 yılı ayllk Periyodik baklm-
onarım Ve kalibrasYon hizmetlerini kapsar. Şartnameye esas olacak tanımlar aşağıda belirtilmiştir.a. Baklm: Sistemde meydana gelebilecek anzaları önlemek ve sisİeİı performansını

arttırmak, ar|za olaslllğlnl azaltmak, sistemin ömrünü uzatmak, etkin çallşmasını sağlamak
amacıYla firma taraflndan sistemin yapısına uygun olarak önceden beılİıenmış arjlıklarla
periyodik olarak temizleyici, koruyucu ve düzeltici nitelikte ve gerektiğinde parça
değiŞtirmeyi (monte etmeyi) de kapsayan her türlü girişim ve kontroldİir. Geİektiğinde ve

, varsa sistem(leoin doğru|aması, koruyucu ve düzeltici baklm işlemlerinden biridir.
b. onarım (Arıza Bakımı) : Sistemin(lerin) tümünün ve/veya bir parçasının teknık

ProsPektüslerinde belirtilen performans ve/veya fonksiyonlarİndan biİ veya bir kaçını
kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi ve/veya bir hatanın ortaya çıkmisıdurumunda; Sistemin(lerin) performans ve fonksiyonların istenen/gereken düzÖye ğelmesiiçin firmanın yapacağl ve gerektiğinde parça değiştirmeyi (monĞ etmeyi) dj kapsayan
sistemin(lerin) tam fonksiyonlu çalışır hale gelmesi için gereken her türlü ışlemdir.c. Yedek ParÇa: Sistem(ler)de arızanın giderilmesi, performansın artırılmİsı, tam kapasite
çallşllmasl için değiştirilmesi zorunlu olan her türlü parçayl ifade eder.

d, Malzeme : Sistem(ler)de bakım ve onarım sırasİnda gerekli olan her türlü sarf,
baklm,temizlik ve koruyucu malzemeyi kapsar.

Madde 2, Bakım-Onarım işini üstlenecek olan firma TSE 12426 Hizmet yeterlilik belgesine sahip
olmalıdır.

Madde 3- Baklm-Onarım işini üstlenecek olan firma idarenin herhangi bir yazılı veya sözlü isteği
olmaksızın ayda 1(bir) kere den az olmamak üzere bakım, 3 ayda biı dezınfeksiyon yapacaktır.
Firma yaptığı her baklm için rapor tuİacak ve bu raporun 1 nüshaslnı diyalizde yetkili kişiye teslim
edecektir.

Madde 4, Bakım - Onarım işini üstlenecek olan firma bünyesindeki en az iki teknik elemanın,
üretici Fresenius Medical Care firmasından hemodiyaliz su arıtma sistemleıi üzerine eğitim almış
sertifikalı personeli olmalıdır. Sertifika örnekleri ve teknisyenlerin son üç aylık sgk döİümü teklif
ile birlikte verilmelıdir.
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Madde 5- Bakım - Onarım işini üstlenecek olan firma
sertifikasına sahip olmalıdır.

lSO 9001:2000 kalite yönetim sistemi

Madde 6- Bakım - Onarım işini üstlenecek olan firma işveren kurum isteğine bağlı olarak periyodik
bakımlarln dışında ek olarak, sistem(ler)in tümü Veya bir bölümü için baklm işlemlerinin tümünü
Veya bir bölümünü ek bir ücret istemeksizin yerine getirecektir.

Madde 7- Periyodik bakımların saati firmanın önerisi ile ilgili servis taraf|ndan kararlaştırılır.
Periyodik baklmlar normal çalışma saatleri (09:00-'l6:00) içinde servis yetkillsi b|lgisi Ve
gözetiminde yapılacaktır. İdare istediği takdirde bakımlaı çalışma saatleri dışında da ek bir ücret
istemeksizin yapılacaktır.

Madde 8- Acil onarlm işlemlerinin firma taraflndan başlatılması için gereken süre, arlza
bildiriminin, idare veya Servis yetkillsı taraflndan Sözlü Veya yazlll olarak firmanln belirteceği arıza
ihbar telefonuna / teknik servisine / bürosuna / sorumlusuna bildirildiği saatte başıar.

Madde 9- Firma; arıza bıldirim saatinden geçerli olmak koşulu ile en geç 8 ( sekiz ) saat içerisinde
arzalı cihaza müdahale etmeyi, parça değişimi gerekmeyen arzalarda takip eden 6 ( altl ) Saat
içersinde anzayl giderip cihazı çalışır konuma getirmeyi; parça değişmesi gereken arlzalarda ise
müdahaleden sonraki 24 (yirmidört) Saat içerisinde cihazı çalışır konuma getirmeyi kabul eder.

Aksi durumda/ aksaklıkta tazminat hakkı doğar
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Madde l0_ Baklm - Onarım esnasında değişmesi gerekli görülen yedek parçaıar firma tarafından
idarenin onayına sunulduktan ve idarenin onayı alındıktan sonra değiştirilir ve sadece değiştirilen
yedek parçalar için ayrı bir fatura tanzim edilir. Firma tarafından temini gerçekleştirilen yedek
parçalar için |şçilik, nakliye ve monta.i ücreti talep edilmez.

Madde ll- Firma taraflnda temin edilen Ve montajl yapılan yedek parçalar kullanım hataları
haricinde firma tarafından en az 1 yıllık garanti altında olacaktır.

Madde l2- Sözleşme konusu:
A: Su Arıtma Sistemi
B: su Arıtma Mobil Cihaz
C: Sözleşme Süresi

: '1 adet Fresenius Marka (Ro1 + 6n ,r,1,.
: 1 adet Fresenius Marka Mobil cihaz
: 1 yl (12 ay) (Her Ay Periyodik)

Uzm. Dr. Emel lŞlKTAŞ SAY|LAR
Nefroloji Uzmanı
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