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1) İstektiler hastaııeınizde kullanılan cerralri aletlerin taıniri için tek|if verecektir.

a) Karl Storz marka 45600l B LOT XU05 numaralı rhinoforce II.

b) Karl Storz marka28|71 FBN LOT XROl numaralı rhinoforce II.

c) Karl Storz marka 449202I-()T UUOl numaralı rhinofbrce II.

d) Xomed marka 371Il40 nuınaralı rlrinofbrce.

e) Xomed marka 37 ||140 numaralı rhinfbrce,

f) Karl Storz marka 456501B LOT WU05 numaralı rhinoforce II.

g) Karl Storz marka 28571 BB LOT UROl numaralı rhinoforce II.

h)Karl Storz marka 65 l055 LOT XUO1 numaralı rhinofbrce II.

j) Karl Storz marka28|71 SPN LOT VR03 numaralı rhinoforce II,

k)Karl Storz marka 65124l LOT Z|J\I numaralı rhinoforce Ii.

l) Karl Storz marka651241 LOl YUOl numaralı rlıinoforce II.

m)Karl Storz marka 653000 LOT YQ08 numaralı rhinofbrce II,

n) Karl Storz marka LOT YUOl numaralı rhinofbrce II.

2) Teklif verecek istekliler, cerral-ıi aletlerin arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren
Teknik Servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine verecektir.

3) Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4) Tamir edilen çihaza istçklilçr 6 (altı) ay taüııir garaııtisi verççektir.
5) İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Biyoınedikal (Tıbbi C|hazs Birimine teslim

edecektir.
6) Teklif veren istekliler Hizı-ııet Yeterlilik Belgesini vel"a Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif

mektubu ile birlikte verecektir.

7) Teklif veren istekliye ait'fSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olacak ve bu belge teklif mektubu
ile birlikte idaremize verilecektir.

8) Teklif vererı istekli bünyesiı-ıde çalışaı-ı eı-ı az bir biyı,ın-ıedikal, elektrik - elektrorıik veya makine
mühendisi veya tekııikeri olacak; isteklinirı bünyesinde çalıştığına dair SGK Bildirgesini (teklif
verdiği aydan önceki son aya ait) ve bu ın|ilıeı-ıdis veya teknikerin diploması teklif mektubu ile
birl ikte idareın ize veri lecektir.
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9) Sağlık Bakaırlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kuruınu tarafırıdan 11l2l2019 tarihinde yayınlanan
2019l1Genelgesi gereğince, istekli tutanak ile teslim edilen malzemeleri tamir veya bakımını
yapacak ve kendi bünyesinde bulunaıı biyomedikal, elektrik - elektronik veya makine
mühendisi veya teknikerin ÜTS'ye kayıtlı olduğunıı gösterir belgeyi teklif mektubu ile birlikte
idaremize veri lecektir.

10) Malzemeler yükleniciye bir tlıtanak ile teslim edilecektir. Yüklenici bu teslim tarihinden sonraki
l5 (on beş) iş günü içinde tesliın aldığı ınalzeıneleri taınir etmiş ve çalışır vaziyette Biyomedikal
(Tıbbi Cihaz) Biriınine tutanak ile teslim edecektir.

ll) Sağlık Bakarılığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kuruınu taraflndan l1l2l20l9 tarihiııde yayınlanan
2019l1 Genelgesi gereğince, yüklenici taınir veya bakıı-ı-ıını yaptığı malzemelere ait teslim
tutanağı ekinde, tamir veya bakıını yaparı biyomedikal, elektrik - elektronik veya makine
mühendisi veya teknikerin ÜTS belgesiııi Biyoınedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine tesliıı-ı edecektir.
Aksi takdirde fbtura tesliın alıııınayacaktır.
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