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Konu :Yaklaşık Maliyet Hesabı Cihaz bakım 

onarım hizmeti

YAKLAŞIK MALİYET ARAŞTIRMASI
(İLGİLİ ADAYLARA)

Fakültemiz kliniklerinde bulunan tıbbi cihazlarda ortaya çıkabilecek arızaların vb. durumların 
önüne geçmek ve periyodik bakım onarımlarını yaptırmak için periyodik bakım, onarım, hizmeti alımı 
planlanan ekli listede isimleri, diğer nicelik özellikleri belirtilen ve hizmetin teknik şartnamesi bulunan 
hizmet alımı için yaklaşık maliyet araştırması yapılacaktır. İlgilendiğiniz takdirde 4734 Sayılı Kamu 
İhale Kanunu' nun hükümleri ve diğer Kamu İhale Mevzuatının Temel İlkeleri kapsamında piyasa 
fiyatlarını yansıtan, değerlendirilebilir KDV hariç fiyat tekliflerinizi Türk Lirası cinsinden 60 gün geçerli 
olmak üzere, yine Temel İlkeler kapsamında teknik şartname ile ilgili görüşleriniz de yazarak Fakültemiz 
satinalma.dishekimligi@gop.edu.tr e-posta adresine, 0356 214 84 45 numaralı faksına ya da alt bilgide 
yer alan İdare adresine 28 Mart 2023 Salı günü saat 17.00'ye kadar kapalı zarf ile ulaştırabilirsiniz. Piyasa 
fiyatlarının araştırılmasında yaklaşık maliyet hazırlama ilkeleri kapsamında değerlendirme yapacak olan 
Fakültemizin piyasa fiyatını yansıtmayan fiyatları dikkate almayacağını belirtir, bilgilerinize rica ederim.

Durmuş KOÇ
Şube Müdürü
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2- TEKNİK ŞARTNAME
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TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
ENVANTERLERİNDE BULUNAN

EKTEKİ LİSTELERDE BELİRTİLEN MARKA VE MODELLERDEKİ TIBBİ 
CİHAZLARIN 

12 AY SÜRELİ PERİYODİK BAKIM, ONARIM HİZMETİ 
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Konu:
Bu teknik şartname, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi  

envanterlerinde bulunan ve ekte belirtilen tıbbi cihazların, 12 aylık parça hariç bakım, periyodik 
bakım, onarım işlemleri hizmetlerinin yapılması işidir.
2. Hukuki Dayanağı:

   Bu teknik şartname 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Sağlık Bakanlığının 2005/8720 
sayılı kararına göre Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik 25 nci maddesi [Madde 25 – Aynı Yönetmeliğin 106 ncı maddesinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki 106/A maddesi eklenmiştir.

“Madde 106/A - Sağlık kurumları; envanterinde görünen tüm tıbbi cihaz, araç-gereç ve 
ekipmanların periyodik bakımlarını, amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmadıklarını, garanti 
sürelerinin takibini, envanterin güncelleştirilmesini, tıbbi cihazların ulusal ve uluslararası 
düzeyde belirlenmiş referans değerlere uygun olarak çalışıp çalışmadığının takibini, gerekiyorsa 
kalibrasyonlarının yapılmasını ve sonucun takibi hizmetlerini yürütmek üzere, bünyesinde 
biyomedikal hizmetler ve kalibrasyon birimi kurar. Sağlık kurumları, bu hizmetleri kendi kurduğu 
birim aracılığıyla yürütebileceği gibi dışarıdan hizmet alımı yoluyla da gördürebilir] gereğince 
hazırlanmıştır.
3. Tanımlar:

a. İdare: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi  
b. Kontrol Teşkilatı: Teknik Hizmetler Birimi
c. Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
d. TSE: Türk Standartları Enstitüsü
e. Üretici: Bir cihazı üreten, ıslah eden veya buna adını, ticarî markasını veya ayırt edici 

işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin 
Türkiye dışında olması halinde ise, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya 
ithalatçıyı; ayrıca, cihazın tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri cihazın güvenliğine 
ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi , 

f. Tedarikçi: Tıbbi cihazın satın alındığı gerçek veya tüzel kişiyi,
g. Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından 

onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, 
ortak ve tekrar eden kullanımlar için tıbbî cihazın özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, 
bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk 
değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyarî 
olan düzenlemeyi,

h. Periyodik Bakım: Belirtilen sürelerde, tıbbi cihazları üretici firmaların öngördüğü ve 
uluslararası standartlara göre bakım işi,

Ek-1
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i. Arıza: Tıbbi cihazların ve aksesuarlarının, fonksiyonlarından bir veya birkaçını yerine 
getirememesi, sonuçlarının istenilen düzeyde doğru elde edilememesi, artefaktlı 
çalışması, beklenmeyen şekilde sesli çalışması, 

j. Tıbbi Cihaz: İnsanda kullanıldıklarında aslî fonksiyonunu, farmakolojik, kimyasal, 
immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan; fakat fonksiyonunu yerine getirirken 
bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde bir hastalığın, yaralanmanın, 
sakatlığın tanısı, tedavisi, izlenmesi ve kontrol altında tutulması, hafifletilmesi veya 
mağduriyetin giderilmesi, anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi 
veya yerine başka bir şey konulması, doğum kontrolü veya sadece ilaç uygulamak 
amacıyla üretilmiş, tek başına veya birlikte kullanılabilen, amaçlanan işlevini yerine 
getirebilmesi için gerekiyorsa bilgisayar yazılımı ile de kullanılan ve cansız hayvanların 
dokularından da elde edilen ürünler dahil olmak üzere, her türlü araç, alet, cihaz, 
aksesuar veya diğer malzemeleri, 

k. Aksesuar: Kendi başına cihaz sayılmayan ve fakat, cihaz ile birlikte kullanılmak amacıyla 
üretilen parçayı veya parçaları

l. Onarım: Tıbbi cihazın arıza bildiriminden sonra yüklenicinin personelince veya alt 
yüklenicileriyle teknik şartname ve sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde çalışır 
hale getirmesi,

m. Girişim veya Müdahale Süresi: Yükleniciye arıza bildirimi yapıldığı andan itibaren (arıza 
bildirim tarih ve saati) yüklenicinin yetkili personelince arızanın bulunduğu yere gelip 
cihazın bakım-onarım  işlemine başlaması arasındaki ( servis başlangıç tarihi,saati) 
süreyi.

n. Onarım Süresi : Tıbbi cihazın arıza bildiriminden sonra yüklenicinin personelince veya 
alt yüklenicileriyle teknik şartname ve sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde 
çalışır hale getirmesi için gerekli olan süreyi,

o. Operatif işletme: Hizmet kapsamındaki sistemlerin günlük izlenmesi, periyodik bakım, 
kalibrasyon ve elektriksel güvenlik testlerinin yapılması, arıza durumlarında müdahale 
ve/veya onarımını ,

p. Sarf Malzeme; Tıbbi cihazın çalışabilmesi için gerekli olan ve çalıştığı süre içerisinde 
kullanılan miatlı malzemeleri (Filtreler, helyum, filmler, film basma cihazları solüsyonları, 
printer kartuş ve kağıtları, kasetler, optik diskler, optik disk sürücüleri vb.) 

r. Yedek Parça; Tıbbi cihazı oluşturan sarf ve ömürlü parçalar dışındaki malzemeleri (Her 
türlü elektronik kart, mekanik parçaları vb.),

    İfade eder.
     EK-1: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi parça hariç bakım 

onarım hizmet ihalesi cihaz listesi

4.  KAPSAMI

4.1. Aşağıda tabloda belirtilen cihazın marka ve modeline göre cihazların uluslararası veya 
yetkili firmanın standartlarına ve periyodlarına uygun olarak bakım ve onarımları 
yapılacaktır. 

4.2. Yüklenici cihaz gruplarına göre alt yükleniciler ile Sözleşme yapma suretiylede işi 
yürütebilir, alt yüklenici ile yapacağı sözleşmeleri ve alt yükleniciye ait belgeleri , 
sertifikaları vb. belgeleri ihale sırasında kuruma ibraz etmelidir. Daha sonrasında 
yapılacak alt yüklenici değişiklikleri yada eklenecek alt yükleniciler kuruma yazılı olarak 
bildirilecektir.

4.3. Yüklenici işe başlama yazısının tebliğ edilmesinden sonra ilk 10 (on) gün içerisinde EK-
1 de bulunan cihazları/sistemleri kontrol ederek teslim alacaktır. Sözleşme bitmeden 
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önce başlayan arıza sözleşme süresi dolsa dahi kurumun parça tedariği sonrası cihaz 
çalıştırılarak teslim edilir.

4.4. Alt yükleniciler bu teknik şartname hükümlerine tabidir.
4.5. Alt yüklenicilerle ilgili tüm sorumluluk yükleniciye aittir.
4.6. Yüklenici, sistemlerin operatif işletimi için gerekli organizasyonu oluşturacak, teknik 

personelin görev ve sorumluluklarını belirtecektir. Operatif işlerin yerine getirilmesinde 
kullanılmak üzere iş akış planları ve bunlar için gerekli formlar hazırlanacak, arıza ve 
acil durumlarda nasıl hareket edileceğine dair prosedürler belirlenerek klinik 
mühendislik birimine ve ilgili hastanelerin biyomedikal birimine karşılıklı mutabakat 
sağlandıktan sonra uygulamaya konulacaktır. Bakım periyodları sözleşme 
imzalandıktan sonraki  15 gün içerisinde kuruma teslim edilecektir.

4.7. Yüklenici, parçasız bakım onarım kapsamında olan cihazlar için kuruma arızalı parça 
fiyat teklifi sunabilecektir. Kurum piyasa araştırması yaparak aynı parçayı daha uygun 
maliyetli bulması durumunda istediği satıcıdan tedarik edebilecektir. Yüklenici bu 
parçayı ücretsiz takmakla mükelleftir. 

4.8. Kurum tarafından alınan parça orijinal olmaması halinde kuruma bildirilecek ve bu 
parçadan doğabilecek sorumluluklar parçayı satan firma yada tedarik eden kurum 
tarafından alınacaktır.

4.9. Yüklenici, şartname kapsamında yer alan sistemlere ait tüm hizmetleri hastane 
hizmetlerini aksatmayacak şekilde gereken dikkat ve ihtimamı göstererek, her türlü 
teknik ve ticari bilgisini ve deneyimini, konusunda uzman elemanlarla, bu şartnamenin 
diğer maddelerinde hüküm içeren hususlar kapsamında yapmak zorundadır.

5. Genel Şartlar: 

5.1. Yüklenici, çalıştıracağı personelin veya alt yüklenicinin isim listesini ve personele ait 
eğitim, deneyim, sertifika, diploma vb. belgelerini işe başlamadan 1 (bir) iş günü 
öncesinde idareye verecektir. 

5.2. Yüklenici firma Tıbbi cihazın tamirinde ve periyodik bakımında yeterli dikkati ve itinayı 
göstermemesi, teknik şartname ve sözleşmede belirtilen süreler içerisinde arıza 
giderememesi gibi nedenlerden dolayı kaynaklanan zararlar için sözleşmede ve teknik 
şartnamede belirtilen tüm cezai yaptırımları kabul edecektir. 

5.3. Arızalar Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi  nin uygun gördüğü 
şekilde resmi yazı,telefon, cep telefonu yada mail aracılığı ile bildirilebilir. Bu bildirimler 
kurumun belirlediği kişiler tarafından yapılacaktır ve kurumun uygun gördüğü sistemlere 
kayıt edilecektir. 

5.4. Mesai dışı saatler ve resmi tatil günlerinde çağrı bazlı (on-call) eleman hizmeti ile 
sunulacaktır. Bu hizmet bakımları kapsamayacaktır. Sadece acil gerekliliği bulunan 
yada hastane için önem teşkil eden durumda müdahaleler yapılacaktır. Bu çalışma için 
ekstra servis ücret talep edilmeyecektir.

5.5. Sözleşme imzalanmasından sonraki 3 aylık dönemde  Tokat Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi   bağlı tüm cihazların envanterleri sayılarak kuruma 
teslim edilecektir. Bu sayım işlemi cihazların marka, model, fotoğraflarını, varsa seri 
numaralarını, hastanede bulundukları bölümleri ve lokasyonları kapsayacaktır.

5.6. Bakım yapılan cihazlar ile ilgili Teknik Hizmetler Birimi,Kalite Yönetim Birimi ve Eğitim 
Birimi ile koordineli şekilde kullanıcı eğitimi kullanıcılara verilmelidir. Eğitimler ve katılan 
personel kayıt altına alınmalı, eğitim sunuları hastane idaresine teslim edilmelidir.  
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5.7. Kurum dilediği cihazı ve sistemi bakım kapsamından çıkarabilir, bakım kapsamından 
çıkarılan cihaziçin yüklenici firmaya hiçbir şekilde aylık periyodik bakım onarım 
kapsamında hak ediş düzenlenmez. Kurum sözleşmesi süresi içinde cihazları 
gerektiğinde HEK’e ayrırabilir, kullanım dışı bırakabilir veya başka kuruma devredebilir. 
Bu nedenle yüklenici cihaz ve sistemlere yapmadığı bakım bedeli talep edemez.

5.8. Periyodik bakım planı dışında haricen talep edilen bakım onarım servis talebi sözleşme 
dönemi boyunca her ay 1 servis bedelsiz yapılacak olup bunun dışındaki diğer plan 
dışındaki talepler güncel servis bedeli üzerinden işlem görecektir.

6. Yeterliliğe İlişkin Belgeler :

6.1. İsteklinin veya bünyesinde çalıştırdığı teknik personellerin Ekli listede yer alan 
envanterde kayıtlı bakım kapsamındaki ilgili cihazlara ait ve kapsayıcı üretici / distribitör 
firma tarafından verilmiş eğitim sertifikaları olmalı bu belgler teklifle birlikte sunulmalı. ( 
A-DEC , KAWO , CEFLA , ANTHOS, NSK , DÜRR DENTAL , EMS , W&G , STERN 
WEBER , EURODENT,KERR, INSTRUMENTARRIUM, SORADEX ,VATECH v,b 
üretici/distribitör firma dental sistemler eğitim sertifikası )

6.2. Peryodik bakım ve onarımı yapan yüklenici , personeli ile ilgili belgleri sözleşme 
aşamasında kuruma teslim edecektir ve personelin değişmesi durmunda kurum 
bilgilendirilecek,yeni personelin ilgili eğitim belgleri kuruma sunularak kurumdan onay 
alınacaktır.

6.3. Bakım onarıma gelecek teknik personelin ÜTS kaydı,adı soyadı,1 adet vesikalık 
resminin olduğu  yüklenicinin personeli olduğuna dair resmi belgeler ( sgk dökümü v.s ) 
sözleşmeden sonra kuruma sunulmalıdır.

7. Periyodik bakım:
7.1.1. Tıbbi cihazların periyodik bakım aralıkları işe başlama tebliğinden sonra 30 (otuz) 

gün içerisinde İdare’ye bildirilecek ve bu program çerçevesinde periyodik bakımları 
yapılacaktır.

7.1.2. Yüklenici, bakım talimatları gereği tüm periyodik (günlük, aylık, yıllık vb.) 
bakımları mümkün olduğunca sistemlerin çalışmasını kesintiye uğratmadan 
yapmalı ve/veya yaptırmalıdır.

7.1.3. Cihazlarda ya da sistemlerde bulunan tüm ölçme aletleri çalışır derecede/ 
durumda olacak ve değerleri kalibre edilmiş cihazlar ile ölçülüp ya da ölçtürülüp 
cihazın olması gereken değerleri ile karşılaştırılabilmelidir. 
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7.1.4. Periyodik Bakım toplamda 12 ay olmak üzere her ayın birinci haftası içinde 
kurumun belirlediği ve yüklenicinin planladığı takvime uygun olarak mutabık kalınan 
gün üzerinde aylık olarak düzenli gerçekleşecektir.

7.1.5. İdare isterse tıbbi cihazların periyodik bakım aralıklarını değiştirebilir.
7.1.6. Cihazlar için periyodik bakım kitleri kurum tarafından karşılanacaktır.

8. Yüklenici tarafından yapılacak diğer işlemler:

8.1.  ISO, JCI, ECRI vb uluslararası standartlar ile üreticilerin işletme prosedürlerine göre 
harici periyodik bakım takviminin oluşturulması, 

8.2. Gerek duyulduğunda servis sağlayıcının çağrılması,
8.3. Servis sağlayıcı personelin tesislere giriş/çıkışlarının güvenli olarak sağlanması
8.4. Servis sırasında gözetim elemanının (refakatçi biyomedikal veya teknik personel) 

bulundurulması,
8.5. Yapılan bakım, değiştirilen parça, giderilen arıza gibi servis işlemlerinin kayıt altına 

alınması ve İdareye sunulması Yüklenici tarafından yapılmalıdır.
8.6. Yüklenici, çalıştırılamayan cihazlar ve sistemler için tedarikçi firmalar tarafından 

alınacak bilgileri içeren raporlar hazırlayarak cihazların HEK’ e ayrılmasında İdareye 
danışmanlık hizmeti vermelidir. 

8.7. Her ay bazında yapılan işleri, istatistiki bilgileri içeren tesis bazında genel olarak "Aylık 
Faaliyet Raporları" hazırlanmalıdır.

8.8. Yüklenici sektördeki teknolojik ilerlemeleri takip ederek Teknik hizmetler birimine ihtiyacı 
doğrultusunda bilgi aktaracaktır.

8.9. Yüklenici firma bakım ve onarım sonrasında olan cihazların her birinin elektriksel 
güvenlik testlerini ve doğru güvenilir çalıştığına dair doğrulama işlemlerini yaparak 
İdareye ibraz etmekle yükümlüdür.

8.10. Bakım sözleşmesi süresince boyunca bakımı yapılacak olan cihazlar  verimli 
çalışmalı   ve  tıbbi cihazların çalışma sürelerini standart hale getirmek için en az %95 
uptime (cihaz aktif faaliyet süresi) şartı sağlamalıdır. Bu sürelere ulaşılamaması 
halinde Yüklenici Firma  ulaşılamayan her süre için süreyi sağlamayan o cihazın 
bakım zamanına iki katı süre eklenecektir.

9. Arıza Bildirimi ve Müdahale 

9.1. Herhangi bir zamanda cihaz/sistemin teşhis ve tedavi amaçlı fonksiyonlarının nitelik ve 
nicelik olarak, üreticinin belirlediği normların altına düşmesi durumları “arıza” olarak 
kabul edilir. Yüklenici bu arızalara müdahale etmekle yükümlüdür.

9.2. Önceden planlanan koruyucu bakım haricinde, cihaz/sistemde arıza meydana gelmesi 
halinde kurum yetkilisi yükleniciye telefon, fax veya e-posta veya hastane arıza kayıt 
yazılımı üzerinden bilgilendirecek veya servis hizmetlerinin yürütülmesi için kurum 
tarafından cihaz/sistemlerin bulunduğu yere kuracakları yazılımla, yüklenici/alt yüklenici 
firma teknik elemanı ve Fakülte /Hastane Teknik Biriminin uygun gördüğü teknik 
personeli eşliğinde mesai günlerinde arıza bildiriminden itibaren 24 (yirmidört ) saat 
içinde arızaya müdahale edilecektir. Bilgilendirme tarih ve saati olarak kurumun kayıtları 
esas alınır. Arıza bildirimi mesai günleri içinde 08:30-17:00 arasında saatleri 
arasındadır. Bu saatler dışında kalan zamanlarda cezai hükümler uygulanmayacaktır.

9.3. Yedek parça ihtiyacı bulunmaması halinde arızalı cihaz/ sistemin müdahaleden itibaren 
en geç 24 saat içinde arızası giderilmiş olmalıdır.
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9.4. Yedek parça ihtiyacı bulunması ve firmadan temini halinde, cihaz/sistemin arızası en 
geç  48 saat içinde giderilmiş olmalıdır

9.5. Acil arıza durumlarında gerekli olursa yüklenici mesai saatleri dışında çalışmayı kabul 
edecektir. Ayrıca, yüklenici kendi isteği ile iş saatleri dışında veya tatil günlerinde 
(Bayramlar ve resmi tatil günleri de dâhil) çalışırsa veya arıza bakım nedeniyle tatil 
günlerinde ve iş saatleri dışında çalışmak zorunda kalırsa veya normal çalışma 
saatlerinde başlamış bir çalışma iş saatleri dışına taşarsa, bu normal iş saatleri 
dışındaki çalışmalar için; her ne nam altında olursa olsun ek ücret talep etmeyecektir.

9.6. Servis hizmeti sonunda cihazda ortaya çıkan fonksiyon kaybı, onarım öncesinde var 
olan işlevlerin iptali veya oluşan yeni bir arızadan yüklenici firma sorumlu tutulur. Bu 
durumlarda her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanır.

9.7. Kullanılacak yedek parçalar, cihaz/sistemin orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak 
ya da yapısını değiştirmeyecek biçimde olmalıdır.

9.8. Yüklenici sözleşme kapsamında yapmış olduğu işlerde her türlü can ve mal güvenliği 
tedbirlerini almak zorundadır.

10. Yeni Kurulacak ve Garanti Kapsamındaki Tıbbi Cihazlarla İlgili Servis Yönetimi 

10.1. Hastaneye yeni alınan ve garanti kapsamında olan cihazların kurulmasında 
İdareye biyomedikal danışmanlık desteği vermelidir.

10.2. Hastanede bulunan ve garanti süreleri devam eden cihazların yer değiştirilmesi 
durumunda İdareye biyomedikal danışmanlık destek vermelidir.

10.3. Ek-1 listesinde olmayan ancak hastane envanterine giren diğer tıbbi cihazlarda 
yüklenici tarafından tespit edilip sözleşme dönemi içerisinde genel hükümlere bağlı 
kalmak şartıyla bakım onarımı yapılacaktır.

11. Cezai Şartlar:
11.1. Yüklenicinin, bu teknik şartname hükümleri ile belirlenen iş ve işlemleri süresinde ve 

belirlenen kurallar ve şartlar çerçevesinde yapmadığı, taktirde sözleşmede belirlenen 
cezai müeyyideler uygulanır. 

12. Ekler
 
EK-1 : Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Cihaz Envanteri

EK-1

Sıra No Cihazın / Sistemin Adı-Cinsi Miktar Birim
1 Diş Üniti ADEC 17 adet
2 Diş Üniti ANTHOS A3 PL 25 adet
3 Diş Üniti ANTHOS R7 8 adet
4 Diş Üniti KAWO E30 16 adet
5 Diş Üniti TEKMİL 35 adet
6 Panaromik Röntgen XRADIUS 1 adet
7 Panaromik Röntgen SORADEX 1 adet
8 Periapikal Röntgen 6 adet
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9 Fosfor Plak Tarayıcı ( Dürr Dental , Soradex ) 6 adet
10 Endo motor 6 adet
11 Işınlı Dolgu Cihazı 9 adet
12 Amalgatör 6 adet
13 Piezon 5 adet
14 DAC Sterilizatör 3 adet
15 Fizyomotor 4 adet
16 Flash Sterilizatör 1 adet
17 Koter 2 adet
18 Cerrahi Aspiratör 4 adet
19 Polyester Karıştırıcı 1 adet
20 Santrifüj 1 adet
21 Ultrasonic Scoler 1 adet
22 Aljinat Karıştırıcı 5 adet
23 Kavitron 4 adet
24 Su Arıtma sistemi REVERSE/OSMOS 2 adet
25 Bio Laser Epic 1 adet
26 Işın Cihazı Bleachın 1 adet
27 Ozon Cihazı 1 adet
28 Komprasör Sistemleri ( Vortex , Dürr Dental , Muhtelif 

sistem )
3 adet

29 Paketleme cihazı   4  adet
30 Bio Laser EPİC 1 adet
31 Bleachın Işın Cihazı 1 adet
32 Renk Ölçüm Cihazı 1 adet
33 Diagno Dent 1 adet
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SIRA 
NO

Hizmet Kaleminin Adı ve 
Kısa Açıklaması

BİRİMİ

(ay/yıl)

MİKTARI BİRİM

 FİYAT

TEKLİF 
EDİLEN 
TOPLAM 
FİYAT 

1 Tıbbi Cihazların 12 Aylık 
Periyodik Bakım, Onarım 
Hizmeti Alımı 

12 AY

                                                 12 AYLIK KDV HARİÇ TOPLAM BEDEL (TL)

Rakamla…………………………………………..Türk Lirası, Yazıyla 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Türk 
Lirası karşılığında muhammen bedelimizi yukarıda belirttiğimizi beyan ederiz.

Teklif Sahibi Gerçek-Tüzel Kişinin Kaşe ve imzası

*Hizmet alımı ihalesinde muhammen bedel teklifleriniz Türk Lirası Cinsinden teklifler kabul 
edilecektir.

*Yaklaşık Maliyet teklifinizin ekine tıbbi cihaz bakım, onarımıyla ilgili sertifika, akreditasyon, 
distribitörlük, yetki belgesi, faaliyet belgesi vb. Belgeleriniz de teknik şartname çerçevesinde  
koymanız rica olunur. Teknik şartname ile ilgili sorularınıza ve taleplerinizi de ekte 
gönderebilirsiniz. 

Ek-2
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