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Hastanemizin ihtiyacr olan aqaSrda cins ve miktarlar:Lbel.irtilen malzemelerin f
hizmetin Ahmr, 4734 sayfu KaLmu Ihaleleri Kanunu'nvn22. Maddesinin (d) bendi hukmiine
gdre yaprlacakilr.

Hastanemizin ihtiyacr o,lan aga$rda cins ve miktarlar:L berl.irtilen malzerneleri/hlzrneti
ne kadar bedelle verebilece:S)niz/yapabilece$iniz hus,usundlaki tel<lif mektubunuzu er1 €teq
18 / 05 / 2022 gnnn saat 10 r00 "a kadar Dog. Dr. ismail KARAKIJYU Simav Devlet
Hastanesine gonderilmesi:ni,. belirtilen tarih ve saatten sornra g6nderilen teklif mektupleLnrun
kabul edilmeyece$ini ahnan tekliflerin de$erlendirilmesirrin Hastane idaresinin uygun
olduSu zamanlarda yaprlar:a$r.nrn bilinmesini rica ederim.

Idari $artlar,
l. Satrn almadan do$an trim masraflar sahcrya aittir. KDV ise Flastanemize aittir.
2. Adr gegen iq iqin aynca nakliye, kargo, iqqilik vb. higbir ticret odenmeyecektir.
3. Gerekli olan Yedek Pargalar takrhp, cihaz qahgrr dururnda teslim edilecerktir.
4. Soz konusu iq, sipariqi talciben 3 giin igerisinde Flasta nenin rnesai saatleri dAhilinde

08.00-16.00 saatlerinde Hastaneye teslim edilecektir
5. Mal/hizmet bedeli, teslinnatrn bitirilip muayene korrLisiyonurrca kabul e<lildiSi tarihten

itibaren Ktitahya itl Sagtrt< Mtidrirhi$ri Muhasebe Bir:irnince?-022Mali yrh Doner
Sermaye /Genel BritgresirLden biitge imkdnlarr doSru.[tusunda en geq 18Cl grin igerisinde
odenecektir. Peqin 6dr:nrel yaprlmayacak ve gecikme c€:zasl orlenmeyecektir.

6. Teklif veren firma kendi antetli teklif mektubuncia vr:rmig ol;a bile btitrin bu qarllan
aynen kabul etmig salrtlu.'rU,t,

7. Teklifler genel yekiin/ krsmi teklif iizerinden deSerdend.iril,:cektir.
Teklif mektubunun yukarrda beliltilen tarihte, rnresai b,itirninden once hastanemize
teslim edilmesi, edilemernesi halinde 0 274 513 68 73 no lu telefona faks edilmesi veya
satinalmasimav@hotrni{l.com adresine mail olarak gdnderilmesi daha sonra ise t,eklif
mektubunun ashmn p;o:nrlerilmesini rica ederim.
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Acil Kod Sisterni- TURUNcU Kod ilave igi T'ekrrik gaftnamesi

Tanrm ve Amaq:

Hastanede mevcut kurulu Acil Kod Sisternine, I'uruncu Ko<l Sisteminin ila'ye
edilmesini ve bu sayede olasr kimyasal veya zarurh madde szurtrsL dummunda acil durum
senaryosunun baglatrlmasr iqidir.

Turuncu Kod Sistemi, Hastanede kimyasal veya zatarh madde szrntrsr olmasr
durumunda personelin hastanenin tiim dahili telefonlaLrundarr ga[n yapabilmesini, bu
gafnlarur adreslerinin TuLruncu Kod ekibine, hastane gtiLvenlik ekitriner pager veya dect telefon
cthazlanyla iletilmesini rre raLporlanmasrnl sallayan iletiqim ve oto;masyon sistemid.ir.

Amag; hastanede bulunan kigilerin korunmasr tizerine olasr kimyasal 'veya zararh
madde szmttst durumunda, miidahale ekibinin en hzh bigimde durumdan haberdar edilmesi
ve olay yerine yonlendirlrrresini safilamaktr.

Kapsam

Hastane Qa[n Slistemleri lukanda tanrmlanan ozelliklen: sahip igleri yapmak igin
tasarianmrg, Mevcut sistrlme ilave edilecek Turuncu Kod Sistemi yazilrmmdan
oluqmaktadr. Turuncu kodlun mevcut sisteme ilave edilmesi uz,lktan baflantr yolu ile
gergekle gt irilecektir.

Firma teklifini verrli[i iinini.in tireticisir'ithalatgrsr ya <la yettrrili satrcrsr olrnah ve bu
belgeleri idareye sunmahdrr.

ithalatgr ya da i.irretici firma ISO900l:2008 standarctma sa,hip olmah, ithaLlatmr ya cla
iiretirnini yaptrgr iiriinler ile ilgili olarak TSl3l49 "igyerftlri yaizirn hizmetler veren genel
standardma uygun; hizmel.'veren iqyeri", TS13401 "Yetkili Serrdsl:r - Qagn Cihazlan igin
kurallar standardtna uyg;un; hizmet veren" kriterli ve bu lcrs,las igirL TSII Hizmet Yeterlilik
belgesine sahip olmah ve bu belgeleri idareye sunmasr gerekmektedir,

Garanti;

Hastane Qagn Sistemi en az 2 (iki) yrl boyunca garanti kapsamr iginde olmahdrr.
Aynca 10 (on) yrl stire ile yedek parga temin garantisi verihnelidir. Tamir kab,ul etmeyen
pargalar yenileri ile defigtirilecektir. Bu stire iqerisindLe ima.[at, montaj, malzeme ve iqqilik
hatalan ile yanhg tasanmdetn dolacak arzalar yi.iklernici firrna tar,lfrndan karqrlanacak r,e
hatah pargalar iicretsiz olarak degigtirilecektir. Cihazlann anzah olduklan siire garanti
sr'iresine dAhil edilmeyecektir. Garanti kapsamr igersinde olugiin larrzalara 24 saat iginde
mtidahale edilmeli ve aflzit mtidahaleye takiben 24 saat iginrle giderilmig ohnah,Crr. Garanti
sr'iresi sonunda ttim teknik clestek ve parga defiqimi igleri iicr:eti 'y0klenici firmay'a odenerek
yaptrnlacaktrr.


