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Edirne Sultan l,Murat Devlet Hıstanesi

Sayı

Konu

: 79320446-930-6185 05l12l2017

İLGİLİFiRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikteri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kam
İhale Kanununun 22ld maddesine göre Doğrudan Temin Usulü iİe yapılacaktıı. Söz Konusu alım İçin KDı
hariÇ birim fiYat tekliflerinizi TL üzerinden 08.72.2017 saat: 11:00'a kadar ivedi olaıak gönİermeni
hususunda;

Y LGINAR
Idari er Müdür Yrd.

KDV Hariç Teklif
Tutar

satın Alınacak Malın
Malın/İşin Cinsi Açıklama Miktarı

Fresenius 4008-B diyaliz makinesi l4 ADET ciHAZ BAKIMI 12 Ay

2
Fresenius 4008-B diyaliz makinesi
(Haz-Tem-Ağus-Eylül 20 I 8)

2 ADET( HAZiRAN-
TEMMUZ-AĞUSTOS
-EYLÜL 20l8 DÖNEMi)
ciHAZ BAKIMI

4 Ay

KDV Hari Genel To Iam

@ @

İıgııi «işi : Nihan ozan Dahil
Adres:Fatih Mahal lesi l0003 Sok No:l Yeni Toki MERKEZ/EDİRNE

Fiyat

TEL : 0284 2145510 DAHili: 1832

FN<: O284 22-L2324I
E-posta: edirnedhsatİnalma@gmail.com
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SAĞLİK BAKANLlĞİ

TÜRKiYE KAMU HASTANELERi KURUMU
ED|RNE lll KAıtlU HASTANELER| BiRLlĞİGENEL SEKRETERüĞ|

ED|RNE suLTAN 1. MuRAT DEVLET HAsTANEsi
§ağık Bakanığı

FREsENlUs 4oo8B_s MoDEL HEMoDıYALıZ ciHAzl 2o18 YlLıNl KAPSAYAN
PERiYODİK BAKIM-ONARİM VE KALİBRASYON H|ZMET ALİMİ TEKN|K

ŞARTNAMESİ

Madde 1- Cihazın Tanımı: Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesinin mevcut olan 16
adet Fresenıus 400BB-S model marka Hemodiyaliz cihazlarının dezenfektan dahil
yedek parça hariç 2018 yılı 12 Aylık Periyodik bakım-onarım ve kalibrasyon ile ilgili
hizmetlerinin sağlanmasıdır.

Madde 2- Konu: Hemodiyaliz Cihazın Bakım ve Onarımının Ana Hatlan:
A- Hizmet; cihazların koruyucu teknik bakımı ile servisi ve a za durumunda acil
müdahaleyi kapsamaktad ır.
B- Aylık Bakım Onarım Çalışması; Her cihaz için:

a- Ayda bir elden geçirilerek, iç temizliklerinin yapılması.
b- Ayda bir var olabilecek kaçaklann kontrol edilmesi, cihazın flow 300-500-800

akışkanlık kalibrasyonları , ısı, conduktivi§ (iletkenlik) kalibrasyonlan , TMP
basınç kalibrasyonları , bload leak kan kaçağı kontrolleri , T1 testi , sıcak
dezenfeksiyon ve makinenin genel kontrolleri yapı|masını kapsar.

c- Ayda bir defa tüm kalibrasyonlarının yapılarak, bilgisayar ile kontrolden
geçirilmesini kapsamaktadır.

Madde 3- Bu bakım ile olası arızalar önceden engellenmiş olur ve cihazlann işlevini
yerine getirebilecek konumda çalışması sağlanır.

Madde 4- Yüklenici firma teknik personelinin ürün marka üzerine alınmış eğitim
sertifikaları o|acaktır. Sertifikalar 3 (üç) yılda bir güncel eğitime tabi tutulmuş ve noter
tastikli olacaktır. Teknisyen değişikliği olduğunda bilgi/ haber verilmelidir.

Madde 5- Bakım ve onarım esnasında değişmesi gerekli görülen arızalı parça|arın
tutanakla tespit edilip, bakım raporuna yazılması zorunludur. Yazılı olur olmadan yedek
parça değişimi y aplamaz.

Madde 6- Gerek rutin bakımda gerekse aci| onarımda yapılanlar ve değişen parçalar
rapor edilir. Değiştirilen arızalı parça hastane yetkilisine teslim edilir.

Madde 7- Acil müdahale süresi telefon veya fax ile bildirildiğinde başlamış olur.

Madde 8- Firmai arıza bildirim saatinden geçerli olmak koşulu ile en geç 8 (sekiz) saat
içerisinde arızalı cihaza müdahale etmeyi, parça değişimi gerekmeyen arızalarda takip
eden 6 (altı) saat içersinde anzayı giderip cihazı çalışır konuma getirmeyi; parça
değişmesi gereken arızalarda ise müdahaleden sonraki 24 (yirmi dört) saat içersinde
cihazı çalışır konuma getirmeyi kabul eder. Aksi durumda/ aksaklıkta tazminat hakkı
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Madde 9- Gerek arızalı olup gerekse süresi dolduğundan değiştirilen parçalarda 'l ( bir)
yıl garanti süresi verilir.

Madde 'l0- Bakım- Onarım ücretleri parça takılmasını da kapsar. Acil arıza hizmetleri
için ayrıca ücret ödenmez. Sadece değişen parça idarenin piyasa araştırması sonucu
firmanın uhdesinde kalması durumunda onaya müteakip sipariş yazısından sonra
değiştirilip faturaland ı rı lı r/ücretlendirilir.

Madde 12- Firma hemodiyaliz cihazlarının sürekli iş|evlerini yerine getirebilecek şekilde
faal durumda olmasını temin edecektir.

Madde 13- Bakım onarım ve validasyon işlemini yapacak olan firman|n ilgili marka ve
model cihazları kapsayan yetkin olduğuna dair üretici firma tarafından son geçerlilik
tarihi ile onaylanmış noter tastikli belge olacaktır.

Madde 14- Cihaz sayısı Ve Sözleşme süresi:
A- Toplam Cihaz Sayısı: ,16 adet, (14 adet 12 ay) + (2 adet 4 ay tatil diyalizi)
B- Bakım süresi: Her ay periyodik 14 (ondört) cihaz için 12 ay + 2 (iki) cihaz için 4

ay (Kullanım dışı kalan cihaz için ayhk bakım ücreti ödenmez.)

Madde 1S-Hemodiya|iz cihazlarının dezenfeksiyonu için gerekli olan dezenfektan
maddeler Fresenius diyaliz cihazına uyumlu olacaktır.

Madde 16- Firma adına düzenlenmiş konusu diyaliz cihazlarının bakım ve onarımı
olan TSE hizmet yeterlilik belgesi ilgili marka cihazlar adına olmalı ve belgede
yazmalıdır. Firma teklifiyle birlikte bu belgeyi sunmak zorundadır. Konusu uygun
olmayan belge kabul edilmeyecektir.

Madde l7-Yüklenici, bakım ve onarım esnasında yüklenici teknisyeninin iş güvenliğini
sağlamak zorundadır. Bakım onarım esnasında olabilecek her türlü iş kazalarında tüm
kanuni sorumluluk ve doğabilecek tazminat|ar yükleniciye ait olacaktır.

Madde 18- Firma sözleşmede belirtilen görevleri/hizmetleri başka bir şirket veya
taşarona yaptı ramazldevredemez.

Madde 19- Ayrıca bakım onarım esnasında yüklenici teknisyeninin yanlış, ihmal, kasti
veya hatalı müdahalesi sonucu vukuu bulduğu ispat edilen hata veya arızanın neden
olduğu zarar, ziyan, kaza veya yaralanmalardan ve iş kaybından yük|enici sorumlu
olacaktır.
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Madde 20- Periyodik bakımlar randevulu olarak, mesai günleri içerisinde (Resmi tatiller
dışında) yapılacak. Yüklenici firma teknisyeni 09:00 - 16:00 saatleri arasında bakım
yapılacak merkezde olacaktır.

Madde 2,|- Yüklenici yaptığı onanm sonucu üç nüsha onarım formu düzen|eyecek, i|gili
servis sorumlusu ve idari amirin imzası allnarak bir nüshasl servis sorumlusuna
bırakılacaktır.
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Nefrol oji

Madde 11- Yedek Parçalara ait Dolar ve Euro bazındaki fiyat listesi,


