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l) İstekliler lıastanemizde kullanılan cerral-ıi aletleriı-ı taırıiri için teklif verecektir.

a) Karl Storz marka 1|270 ZF, ||O cm f'lexible fbrceps,

b) Karl Storz marka27421R LOT XROl 65 cm fbrceps,

c-) Karl Storz rırarka27421}-'LOT YROl 65 cm fi.ırccps.

d) Karl Storz marka27424 R t.O'f XROl 65 cm fbrceps,

e) Karl Storz marka27028 Z 60 cm 1brceps,

f) Karl Storz marka27290 M LOT TY0l 45 cm fbrceps,

g)Karl Storz marka28163 FB LOT DMO1 20 cm fbrceps,

h)Karl Storz marka27175 A LOT 7FR 40 cm fbrceps,

j)Karl Storz marka27425 F LOT PR02 68 cm tbrceps,

k)Karl Storz marka27421P LO'f 7,X0| 65 cm fbrceps.

l) Karl Storz marka27421R LOT l"fO1 65 cm fbrceps.

m)Karl Storz marka27023 FE LoT PR02 5 FR 80 cm fbrceps,

n)Karl Storz marka ||275 FE LoT XROI l l0 cm flexible fbrceps,

o)Elcon marka 245-5064 SF 68 cm fbrceps,

2) Teklif verecek istekliler, cerrahi aletlerin arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren
Teknik Servis raporunu Biyoııedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine verecektir.

3) Arıza tesPitinde bulunmayan istekliIeriı-ı teklifleri değerlendirmeye alıı-ımayacaktır.4) Taınir edilen cihaza istekliler 6 (altı) ay taıııir garaı-ıtisi vereççktir.
5) İstekliler taınir Yapılaı-ı cil-ıazı çalışır dı-ıruır-ıda Biyoıı-ıedikal (Tıbbi Cihaz) Biriınine teslim

edecektir.
6) Teklif veren istekliler Hizmet Yeter|ilik Belgesini vela Yetkili Servis Belgesini idareınize teklif

nıektubu ile birlikte verecektiı..

Teklif veren istekliye ait TSE Hizınet Yeri Yeterlilik Belgesi olacak ve bu belge teklif mektubu
ile birlikte idareınize verilecektir.
Teklif veren istekli bünyesirıde çaIışaıı eı-ı az bir biyomedikal, elektrik - elektronik veya makine
mühendisi veYa teknikeri olacak; isteklinin btinyesinde ça[ıştığına dair SGK Bildirgesini (tekIif
verdiği aYdaıı önceki Soıı aya ait) ve [ıu nıühendis veya tekı-ıikerin diploması tekliİmektubu ile
birl ikte idareın ize veri lecektir.

7)

8)

a



9) Sağllk Bakanlığı Tıbbi Ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurunıu tarafıı-ıdan 11l2l2019 tarihinde yayınlanan
2019ll Genelgesi gereğiııce, istekli tutanak ile tesliın edilen malzemeleri tamir veva bakıınını
YaPacak ve kendi bünyesinde bulunan biyomedikal, elektrik - elektronik ,eya makine
mühendisi veya teknikeriıı Ü'fS'ye kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi teklif mektubu ile birlikte
idaremize veri lecektir.

l0) Malzemeler yükleniciye bir tlıtanak ile tesliırı edilecektir. Yüklenici bu teslim tarihinden sonraki
l5 (on beŞ) iş günü içinde tesIiın aldığı ıı-ıalzeı-ı-ıeleri taıı,ıir etıniş ve çalışır vaziyette Biyomedikal
(Tıbbi Cihaz) Biriınine tutaııak ile tesliıı-ı edecektir.

1l) Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurııınu taratlndaıı |1l2l20l9 tarihinde yayıı-ılanan
2019l1 Genelgesi gereğiı-ıce. yüklenici taınir veva bakıınını yaptığü malzemelere ait teslim
tutanağı ekinde, taınir vey.a bakıını yapaı-ı biyomedikal. elektrik - elektronik veya makine
mühendisi veya teknikerin Ül'S belgesiı-ıi Biyoınedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine tesliın edecektir.
Aksi takdirde f'atlıra tesIim aIınıııayacakttr.
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