
RZ MARKA 00 OPTİK LENS TAMİRi

TEKNiK ŞARTNAMESi

1. Istekli hastanemiz Ameliyathanesinde kullanılan RZ marka W03l seri numaralı optik
lensin tamiri için teklif vereceklerdir.

2. Teklif verecek istekliler, optik lensin arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren
Teknik Servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine verecektir.

3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Optik lens çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
5. Tamiratı yapılan optik lens için en az I yıl tamir garanti verilecektir.
6. -I'eklif 

ı,eren istekli biiny,esinde çalışan en az bir biy,omedikal. elektrik - elektronik veya
makine mühendisi veya teknikeri olacak; isteklinin btiıryesinde çalıştığına dair SGK
Bildirgesini (teklif ı,erdiği al,dan önceki son a},a ait) ve bu mühendis vey,a teknikerin
diploınası teklif mektubı"ı ile birlikte idaremize r,erilecektir.

7, Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve'fıbbi Cihaz Kuruınu taratlndan ||l2l2ol9 tariliinde
y,ayınlanan 2019lI Genelgesi gereğince. istekli tutaırak ile teslim edilen malzemeleri
tanriru,eya bakınrını yapacak ve kendi btinyesinde brılunan biyomedikal. elektrik -
elektronik ı,eya makine mühendisi vey,a teknikerin Ü'l'S'1,,e kayıtlı olduğunu gösterir

belgeyi teklif ınektubu ile birlikte idaremize verilecektir.
8. Cihaz yükleııiciye bir tutanak ile teslim edilecektir. Yüklenici bu tesliın tarilrinden

sonraki 30 (otuz) iş giinü içinde teslim aldığı cihazı tamir etmiş ve çalışır vazi1,,ette

Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine tutanak ile teslim edecektir.
9. Cihazın taıniri esnasında çıkan parçalar Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Biriınine tesliın

edilecektir.
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OLYMPUS MARKA 00 OPTİK LENS TAMİRi

TEKNİK ŞARTNAMESi

l. [stekli hastanemiz Ameliyathanesinde kullanılan OLYMPUS marka WA96200A
numaralı optik lensin tamiri için teklif vereceklerdir.

2. Teklif verecek istekliler, optik lensin arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren
Teknik Servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine verecektir.

3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Optik lens çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
5. Tamiratı yapılan optik lens için en az I yı| tamir garanti verilecektir.
6. Teklif veren istekli b|iıiy,esinde çalışaıı eı-ı az bir biy,onıedikal. elektrik - elektronik

veya ınakiıre mühendisi veya tekııikeri olacak; isteklinin btiıry,esinde çalıştığına dair
SGK Bildirgesini (teklilverdiği aydan önceki son ava ait) i,,e bu n-ıühendis ı,el,a

teknikerin diploması teklif mektubu ile birlikte idaremize ı,,erilecektir.

7. Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cilraz Kurunıu tarafından |1l2l2019 tarihinde
y,ayınlanan 2019ll Geırelgesi gereğince. istekli tutanak ile tesliın edilen malzemeleri
tan-ıir veya bakımını y,apacak ve kendi bünl,esinde bulunan biy,omedikal. elektrik -
elektronik r,,eya ınakine miihendisi veya teknikerin ÜlS'le kayıtlı olduğunu gösterir

belgeyi teklif ınektubu ile birlikte idareııize verilecektir.
8. Cihaz yükleniciye bir tutanak ile teslim edilecektir. Yüklenici bu teslim tarilrindeı,ı

sonraki 30 (otuz) iş günü içinde teslim aldığı cihazı taınir etnıiş ı,e çalışır vaziyette
Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine tutanak ile teslim edecektir.

9. Cihazın tamiri esnasında çıkan parçalar Biyomedikal (Tıbbi Clihaz) Birimine teslim
edilecektir.
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OLYMPUS MARKA 00 OPTİK LENS TAMiRİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

l. İstekli hastanemiz Ameliyathanesinde kullanılan Olympus marka WA2T4O0A seri
numaralı optik lensin tamiri için teklif vereceklerdir.

2. Teklif verecek istekliler, optik lensin arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren
Teknik Servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine verecektir.

3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Optik lens çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
5. Tamiratı yapılan optik lens için en az I yı| tamir garanti verilecektir.
6, Teklif ,u,eren istekli btinyesinde çalışan en az bir biyomedikal. elektrik - elektronik

veya ınakiıre mülrendisi veya tekırikeri olacak; isteklinin btinyesinde çalıştığına dair
SGK Bildirgesini (teklilverdiği aydan önceki son aya ait) ve bu mühendis veya
teknikerin diploması teklif ınektubı-ı ile birlikte idaremize verilecektir.

7. Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve'I-ıbbi Cihaz Kurumu tarafından |ll2l20|9 tarihinde
yayınlanan 2019ll Genelgesi gereğince. istekli tutanak ile teslim edilen ınalzemeleri
tamir veya bakımını yapacak ve kendi bünyesinde bulunan biyomedikal. elektrik -
elektronik ı,eya makine ıniihendisi veya teknikerin ÜlS'ye kay,ıtlı oldı.ığı.ınıı gösterir

belgeyi teklif ınektubu ile birlikte idareınize verilecektir.
8. Cihaz yükleniciye bir tutanak ile teslim edilecektir. Yüklenici bu teslim tarihiırdeır

sonraki 30 (otuz) iş günü içinde teslim aldığı cihazı tamir etnıiş ve çalışır vazil,ette
Biy,omedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine tutanak ile teslim edecektir.

9. Cihazın tamiri esnasında çıkan parçalar Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim
edilecektir.
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KARL STORZ MARKA 450 OPTİK LENS TAMİRİ

TEKNİK ŞARTNAMESi

İstekli hastanemiz Ameliyathanesinde kullanılan Karl Storz marka 439009 seri numaralı
optik lensin tamiri için teklif vereceklerdir.
Teklif verecek istekliler, optik lensin arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren
Teknik Servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine verecektir.

3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Optik lens çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
5. Tamiratı yapılan optik lens için en az I yı| tamir garanti verilecektir.
6. Teklif veren istekli btinl,esinde çalışan en az bir biyomedikal. elektrik - elektroııik

l,eya ınakiıre mühendisi veya teknikeri olacak; istekliniıı biinyesinde çalıştığıııa dair
SGK Bildirgesini (teklif ı,,erdiği aydan önceki son aya ait) ı,e bu nıühendis vel,a
teknikerin diploması teklif mektubu ile birlikte idaremize ı,erilecektir.

7. Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu taraflndan IIl2l20|9 tarihinde
yayınlanan 20lı9l1 Genelgesi gereğince. istekli tutanak ile teslim edilen malzemeleri
tanrir ve1,,a bakımını yapacak ve kendi bünyesinde bulunan biyomedikal. elektrik -
elektronik vel,a makine miihendisi veya teknikerin ÜlS'ye kayıtlı oldıığunu gösterir
belgeyi teklif ınektubu ile birlikte idaremize verilecektir.

8. Cihaz yükleıriciye bir tutanak ile teslim edilecektir. Yüklenici bu teslim tarihinden
sonraki 30 (otuz) iş günü içinde teslim aldığı cihazı taınir etmiş ve çalışır vaziyette
Biyoınedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine tutanak ile teslim edecektir.

9. Cihazın tamiri esnasında çıkan parçalar Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim
edilecektir.



KARL STORZ MARKA 300 OPTİK LENS TAMİRi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

l, İstekli hastanemiz Ameliyathanesinde kullanılan Karl Storz marka l20FTB seri
numaralı optik lensin tamiri için teklif vereceklerdir.

Z. Teklif verecek istekliler, optik lensin arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren
Teknik Servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine verecektir.

3. Atıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Optik lens çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
5. Tamiratı yapılan optik lens için en az I yıll tamir garanti verilecektir.
6. Teklif veren istekli blinl,esinde çalışaı-ı en az bir biy,omedikal. elektrik * elektronik

veya makiııe ınüıhendisi veya teknikeri olacak; istekliniır bünyesinde çalıştığııia dair

SGK Bildirgesini (teklilı,erdiği ay,dan önceki son aya ait) r,e bu n,ıühendis veya

teknikerin diploması teklif ınektublı ile birlikte idaremize verilecektir.
7. Sağlık Bakanlığı rıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından |ll2l2019 tarihinde

1,ayınlanan 2019ll Genelgesi gereğince. istekli tutanak ile tesliın edilen malzemeleri
tamir vey,a bakımını yapacak ı,e kendi bünyesinde bı.ılunan biyomedikal. elektrik *

elektronik r.eya ınakine ıntihendisi vel,a teknikerin ÜlS'ye kayıtlı oldlığunı-ı gösterir

belgeyi teklif ınektubu ile birlikte idareınize verilecektir.
8. Cihaz yükleniciye bir tutanak ile teslim edilecektir. Yüklenici bu teslim tariliinden

sonraki 30 (otuz) iş giinü içinde teslim aldığı cihazı taınir etmiş ve çalışır vaziyette

Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine tutanak ile teslim edecektir.
9. Cihazın taıniri esnasında çıkan parçalar Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine tesliın

edilecektir.
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KARL STORZ MARKA 60 OPTİK LENS TAMiRi

TEKNiK ŞARTNAMESi

l. İstekli hastanemiz Ameliyathanesinde kullanılan Karl Storz marka l00438 seri numaralı
optik lensin tamiri için teklif vereceklerdir.
Teklif verecek istekliler, optik lensin arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren
Teknik Servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine verecektir.

3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Optik lens çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
5. Tamiratı yapılan optik lens için en az 1 y/ı tamir garanti verilecektir.
6. T'eklif'r,eren istekli blinyesinde çalışan en az bir biyonıedikal. elektrik - elektronik

veya ınakiııe ııülrendisi veya tekı-ıikeri olacak; istekliniıı btinyesinde çalıştığına dair
SGK Bildirgesini (teklif verdiği ay,dan önceki son a},a ait) r,,e bı"ı nrühendis r.eya

teknikerin diploması teklif mektubı"ı ile birlikte idaremize verilecektir.
7. Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu taratlndan IIl2l20l9 tarihinde

yal,ınlanan 20ll9l1 Genelgesi gereğince. istekli tutanak ile teslim edilen malzemeleri
tamir vey,a bakımını 1,apacak ve kendi bünyesinde bı_ılunan biyomedikal, elektrik -
elektronik veya makine mlihendisi veya teknikerin ÜlS'ye kay,ıtlı oldlığunlı gösterir

belgey teklif ınektubu ile birlikte idaremize verilecektir.
8. Cihaz yükleniciye bir tutanak ile teslim edilecektir. Yüklenici bu teslim tarilriırden

sonraki 30 (otuz) iş gtinü içinde teslim aldığı cihazı tamir etnriş ve çalışır vaziyette
Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine tutanak ile teslim edecektir.

9. Cihazın tamiri esnasında çıkan parçalar Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Biriınine teslim
edilecektir.
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