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İhale Kodu
Sayı
Konu

19847
53117430/
Teklif Mektubu

SAYIN I
Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve htikümlerine

göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize KDV Hariç fiyat verilmesini
rica ederim.
AÇIKLAMALAR
1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tastiklİvekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
ö.Fİrma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
V.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren
isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası
olmalıdır.

S.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TÎTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına
göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir. ^
NOT: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır. ı
Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla 26.07.2021tarih saat 10:30kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya
fax ile gönderilebilir.
Telefon
Faks
Mail

342 221 0700
342 221 0142
ersinihale@gmail.com

Vedat ARIKAN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

i

S.No Malzeme Adı Birimi Miktarı Birim Fiyatı TopIamTutar

1

ODYOMETRÎ/ÎŞÎTMB TESTİ CİHAZ
BAKIM,ONARIM VE KALİBRASYON(YEDEK
PARCA/MAL ALIMI DAHİL)HİZMETÎ

Adet 1

Genel Toplam (KDV Hariç)

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik almırsa firmaya rücu edilecektir.

Adı Firma Yetkilisi

Adresi
Telefon Kaşe ve İmza

1

Faks
Vergi D.No
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Dr.Ersin ARSLAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ONARIM HİZMETLERİ
(YEDEK PARÇA/MAL ALIMI, İSTİSNA PARÇALAR DAHİL)

TEKNİK ŞARTNAME

Konu;

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ODYOMETRÎ
Polikliniğinde kullanılan INTERACOUSTICS marka AC40 model 0926191 Seri Numaralı
ODYOMETRE cihazı için 1 (bir) sefere mahsus parça dahil cihaz bakım onarım ve
kalibrasyon hizmet işlerini konu alır.

Genel açıklamalar:

• Yapılan onarım en az 12 ay garantili olmalıdır.
• Yapılacak onanma biyomedikal teknik servis tarafından onay verilecektir.
•  Yetki belgesine sahip olan veya gerekli güncel sertifikalara sahip yüklenici firma

kendisinin veya yetkilendirilen temsilci/ ana firmanın TS 12426 standardını TSE
Hizmet Yeri Yeterlilik belgesinde sunabilmelidir.
Değişen parça olduğu takdirde parça en az 12 ay garanti olmalıdır.
Bakım-onarım hizmeti mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 gün içerisinde bakım-onarım yapılacaktır.
Cihaz aktif şekilde teslim edilecektir.
Arızalı aksesuar ve yedek parça gerektiğinde firma önce teklif verecek sipariş onayına
istinaden parçaları değiştirilecektir.
Değiştirilen parçalar orijinal parça olacaktır.
Cihaz çıkışları PROBE TÜNE 226 HZ çıkışları ölçülecektir. Değerler standart
değerlerde değil ise düzeltilmesi yapılacaktır.
Kalibrasyon sonucu gösteren sertifikalar iş bitiminde verilecektir.
Kalibrasyon cihazlarının sertifikaları iş bitiminde verilecektir.
Sistem en az yıllık %95 uptime (cihaz aktif faaliyet süresi 365 gün üzerinden
hesaplanır) olacak şekilde çalışmalı bu süreye ulaşılmaması halinde, ulaşılamayan her
süre için garanti ve bakım zamanına iki kat süre eklenecektir.
Bakım-onarım Biyomedikal teknik servis eşliğinde yapılacaktır.
Onarım işini yapan firma faturayı ONARIM HİZMETLERİ (YEDEK
PARÇA/MAL ALIMI, İSTİSNA PARÇALAR DAHİL) şeklinde hazırlayacak ve
klinik mühendislik birimine teslim edecektir.
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