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l) İstekliler hastanemizde kullanılan cerrahi aletlerin tamiri

/ a)Kar| Storz mark a27290M i CT UW 01 numaralı

/ b)Karl Storzmarka27090M LOT IJZOlnumaralı

,.ı c)Karl Storz marka27034FL LOT PT 01 numaralı

:, d) Karl Storz marka numarasız forceps,

içiıı teklif verecektir.

: forceps,

atL,..e iıS"

forcclıs,

v e) Karl Storz marka2707l ZJ LOT FP 2 numaralı forceps,

iı fl Karl Storz mark a 8594 A LOT HA 01 numaralı forceps,

ı,/ g) Karl Storz mark a 11275FE LOT TR 02 numaralı forceps,
r' h)«arl Storz mark a I1275FL LOT XR 01 numaralı forceps,

/ j)Vmarka 351-100-305 25 B numaralı forceps,

/ r)nZmarka 351-1 ll-I}4numaralı forceps,

V l) Rwolf marka 8083.00l 4500236811 numaralı forceps,

2) Teklif verecek istekliler, cerrahi aletlerin arıza tespitini yaptıktan son_ra, arıza tespiti içerenTeknik Servis raPorunu B iyomed ikal (Tıbbi Cihaz)B irimine verecektir.3) Arıza tesPitinde bulunmayan istekliİeİn teklifleri G"n*;;.reye alınmayacaktır.4) Tamir edilen clhazaistekiiler 6 (altı) ay tamir garantisi vereceklir.5) 

"'.':}j[:i 

tamir YaPılan cihazı ;i;;; du.umJa niyorJ,uuı (Tıbbi cihaz)Birimine tesıim
6) 

;:flİl"T:;'Ji,fl':T#::HtYeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif

': ff*ffi:1;1'""HyJ;:ff."'##met Yeri Yeterlilik Belgesi olacak ve bu belge teklif mekrubu
8) Teklif veren istekli bünyesinde çuı,şun en.azbırbiyomedikal, elektrik _ elektronik veya makinemühendisi veYa teknikeri oıacak; i.i"tıİ"i, uıi;Öi.ö";"İr,lğına dair sc« si];üesini (teklif

;,",lİ,f:lJ*:H;l:ii::jix:"'ve bumtihenji. ,"yu;k;iĞ;i;;;il;;;.u'ii,r,.*o,,ou 
,,.

9) Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaÇ ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafınd an 11/2/2019 tarihinde yayınlanan2019/1Genelgesi.gereğince, ı't"ı'ıiiutunak ile teslim 
"aiİl, ,.ıremeleri tamir veya bakımınıyapacak ve kendi bünyesinde Uulunan biyomedikaİ,'"l"k"t -. elektronil. ,eya makine

İHl'#j:';'#j:Hr.;" Ürs'y" ı,Ç,tı, oıjrgrnu gt r,#'u"ıgeyi tekıif mektubu iıe birıikte
10) Malzemeler yükleniciye bir tutanak ile teslim edilecektir. yüklenici bu teslim tarihinden sonraki

,'İ,[?l 8:PJ-JöiÇinde 
tesıim ,ıJıg, .nuır".n"ı".iil;;;, * çaıışır vaziyetteEJgq_meoıı<aı

Weteslimedecektir.,,,-,*",",HİL \,

-
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l1) Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaÇ ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafı,ıdan 11, 2120Igtarihinde yayınlanan2019ll Genelgesi gereğince, yüklenici tamir veya buk,, ,,l,, 1,aptığı malzemelere ait teslimtutanağı ekinde, tamir veYa bakımı yapan biyomedikııi ıj<.trili - elektronik veya makinemühendisi veYa teknike|n ÜrS beıgeslnİ Biyomedikal ( ],ıt. )i Cihaz) Birimine teslim edecektir.Aksi takdirde fatura teslim alınmayİcaktır.
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