
T.c.
sAĞLtr( BAKANLIĞI

ŞANLIURfA iL §AĞLtr( MÜDÜRLÜĞÜ
ŞANLIURfA ViRANşEEiR DEWET EASTANESi

Ihale Kodu : 00153

SAYI:
KONU: Teklif Mekfubu

PiYAsA ARAşTIRMA TEKLİF üIGKTUBU

ilastaneınizin ihtiyaçlanndan aşğda cinsi ve milcafl yazılı olan mallımeler 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 22ld (Doğrudan Teınin) yömemi ile saıın alınacaktır. KDV Hıriç birim fiyatın hastanemiz
satınalma birimine gonderilmesini rica ederim-

Telefon : 4l45l 13007
Fax :4t45l2l236
E-Po*a: sanliurfadhs l l @saglik.gov.tr

iLHANERKAN
Bışhekim

s.ı{o ı{aı / Hizmet Adl Mıktan i Bıİimi Bı.İm Fiyat Toplam
FiYat

1 RADYOGRAFIK GORUNTULEME.
U KOLLU RADYOGRAFİ SİSTEMi
DİJnAL GöRüIRILEME cİHAzI
PERiloD BAnM oNARIMI

BAKI M

l

l

Genel
Toplam(KDV

Haİo:

Teklif veİ€n Fimanın
Firma yetkiıisiAdı

Adresi
veTeıefon

Fax
E-İrlaİl

Not: Teklillerde Kıralıma ve Dık§il Kesinlikle Olmıyıcıktır.

7



RÖNTGEN CİHAZI YILLIK BAKIM ONARIMI

(sG HEALCARE MARIG JUMONG U MoDEL sJDUı50205l sERİ NUMARALI
ciHAz)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

t. İşin Konusu

Bu teknik Şaıtname Yedek ParÇa hariç bakım ve onarım hizmetlerinin 1.çılmasındaki esas teknik
şartlan kapsar.

2. İşiı Kıpsımı

Anzalı olsun ya da o|masın; Biyomedikal Cihazlann Periyodik Bakım, Diızenli Kontol,
Koruyucu Bakım, Tam Bakım, Anza Giderimi(onanm). gerekiyorsa tr*..u yııi ı"ni"ıa"o
veya piyasadan temin edilen parça değiştirme işlemlerini İapsamaktadır. enzatı'otsunla da
olmasın; Biyomedikal Çihazl.'1' pççiy.dik bakrm, onun. ,i ayaılannın yup,ı.*rr, iyrr.u
genel bakım dışıtda oluşbilecek anzalara da müdahate edilnesinİ kapsar.

3. Tırıilar

İdıre.. Viraışhiı Devlet Hastanesi
yüklenicl: y0klenilen işi veya projeyi gerekli yöntemle tgmin yç taııamlamay taahhüt eden
özel veya ttlzel kişi.

4. Periyodik Bıkıın/Oıının G&ı Vc Sııderi

4,1, Bakım ve onanm işleri cihazltıııı/sistemin bulunduğu sağlık tesisinin ilgili biriİn
sonınlusu, klinik Mühendistü Biıim sorumlusu ve ytlklenici teknik sorumlusu tarafindan
hazırlanacak takvim çerçevesinde belirlenen tarih ve saatte yapılır.
4.2, Bakrm-onanm periyotlan yılda 4 defa(Üç ayda biı) olacakoı.
4-3. periyodü bakırılar hastanenin belirlediğ, hizrnetin en az aksayabileceği giln ve
saatlerde yapılacaktıı. periyodik bakımlar ve atıza ile ilgili bakım onanrn faaiyeıeı, tlr-"u
aksi istenmedikçe, hafta içinde normal mesai saatleri (8.00-ı7.00) içerisinde yap acattır.
Ancalq çok acil dıırumtarda ve bakım-onanm uzaması durumunğ hastaıenin bilğsi ve isteğ
doğıutfusunda bu süre aşılabilir.
4.4. ytiklenici personeli, periyodik bakım ve onanm işlcmlerini yapaıken hastanemiz
biinyesinde bulunan kli,,ik Miiheıdistik Birimi penoneli gözetiminde çalışacaktır. yapıIan
çalışmalar hastane işleyişini etkilemeden gerçekleştirilecektir.

5. Genel Hususlor
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5,1, cihazın bakım onanm hizıneli için sağlık ıesisi dışrna çıkanlınası çrekıiğinde Mkys
lİlffilff;;"ffi" İade' tif leri ııĞ,İı..aı}"ı.ı. ,. yuıı"nılim,;;;,"*"
5,2, servis hizıneıi sonunda cihazda ortaya çlkan fonksiyon kaybı. onanm öncesinde var otanişlevıerin iptali veya oluşan ycni bir anzadan fiıma ,o-.ıu tutuluı. Bu dunırnlarda her tütügider firma arafindan kaşılaıur.
5,3, yüklenici periyodik bakım için beIirlenen aıalıklaıda bakım/onanma gelmeden en az 2

ff"ffiJrff',ffiffiİ,:*ııe <lair sağ* t",i,ı,ı, Kıinik Mühendijiı. niı.ı"" y_,

11 Yüklenici, periyodik 
laky-onagı hianetini başka biı firmaya devrcdemez.5,5, Sözleşmesi yapılan cihazlaıiçi. id"* ;;;r;;;aninin herhangi bir tarihindeherbangi bir cihazın- hizınet dışı katmasına ı,"o. ,.*".i ve bu kaıanru y,iikleniciye yazıiı

:ffirTjiH"*iffiHg söz konusu cıııazın ııizıneiişı kaldığı ıaııııten'soJ-Jyi- ıçın

5 9' Bakım ve konııolde, yeıki ve sorumlulu! yükleniciye aitiı. ıdate yüttenicinin her t{lılüçalışmalanıda göztemci butundııracat, eörı"i.i ;i;;;, istek ve ıavsiyeleri bakımcıyüklenici tarafi ndan dikkııg almaçakır..
5,7, Bakm işleri ile ilgili aksaklıklann ve muhteme. anzalann giderilmesi yükleniciıaahhüdlıne ve bakım il*ğti adı altuıda beliıtilen **. Jıaır.p*yodik bakım ve anza oııanmişleri esnasında değşirilen ttlm parçalara aynca işçilik Odenmeyecekıir.5,8, Yiiklenici cihaan kullanıcııann" 

"ürzrn 
[uıı-r" 

"ci 
i-i, hastane b{inyesinde bulunanklinik Mühendistik Birimi personelterine kullaııcı ı,e teknii cğitimi vermek zorundadu. İdaıegerek|i gördüğü ıakdirde eEitı$;r tekraıtanacaktır. isitim veriıaığine daiı belgelerin birnüshası cihazın bulunduğu servisin sorumlusuna uı, ,*-"ır*, da Klinik Müendislik birimineverilecektir. Ytlklenici verilen eğitimier için ek Ocret ıaÇeLyecettir.5,9, idarcnin en az l0 g(tn sitr_eli yazrlı uyansına 

""i* rorı*i"i fiıma anzaya 6ğrlıhıl6eunediği ıaktirde; anzayı piyasadan ye*iıı bir rrror"yu-y|İ*uilecck ve ücrctini yüklenicininhak edişinden keserek ilgili 
lrmaıa Cideme *rJuJi;. Böyle bir fiil meydana geldiğtakdirde aynca sözlşmede yaalı cezai işleııılerİe 

"r*'-"*L*a,r.5,10, Teknik şannamede ekinde belirti|en uıy".iiı."l Ly"rıklı taşnırlaın aküf çalışmasİıresinin toplam §ireye oranı %95 o|malıdır. nu 
"or.oi" 

i.şıtinde Klinik Mühendislik Birimi

§;İİL:il,:]'"acaktır, 
Akıif çalışma sıiıesi "zes i" Jİn" İEüen her bir gitn ıçı, *-ıluı..
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6. Servis Hizmetleri

6.1 . Bakım servis hizııeti; Diizenli Kontrol, Koruyucu Bakım, Tam Bakım, Anza
Giderimi(Onanm), gerckiyorsa kurumca ,ükleniciden veya piyasadan temin edilen parça

değiştirme işlemlerini kapsamalaadıı. Yüklenici tarafindan bakım işlemi sonıasında dlrzenlenen
teknik servis formunda bakmı yapılaıı cihaza ait kiinye numaıası mevcut olrak ve cihazın
bakımı esnasında yapılan §lemleı aynnulı biı ş€kilde belirtileccktiı.(Koruyucu Bakım, Anza
Giderimi, vs.)

(a) Koruyucu Bakım: Södeşme kapsanıında cihadaıda oluşabilecek anzalan
önlemelç heıhangi bir hatanın ortaya ç*ması ihümalini azaltıııalq cihazlann ömilnü
uzatmak ve daİıa doğnı çalışmasını sağlamak amacı ile önceden belirlenmiş aralıklaıla
pcriyodik olarak yapılan her tih|ü müdaba]e ve kontrollerdir. Koruyucu bakım ekli
listede belirtilen yıllık bakım adedi sayısı kadaı yapılacaktır.

(b) DiDeltici Bakıın: Cihazlann prospekiisilnde yazılı olan perforrıuns ve
fonksiyonlannın istenildiğ şkilde yerine getirilmesi amacı ile yapılan bakımdır.
Diizeltici bakım anza olduğunda yapılacaktır.

6.2. Yukanda belirtilen senis hiznıetIeıi, beliıtilen zamanlaıda sağık tesislerimizin Klinik
Mühendislik Birimi teknik elemanlannın gözetiminde yapılıı. Klinik Mühendislik Birimi
göz€timi dışında yapılan işlemler için ücreı ödenmez ve bakım yapılmamış sayılır.
6.3. Baiım, onanın, te§t, kontrol ve ayar işlemleri cüazın teknik dokümanlanna ve ilretici
ayaılanna uygım olarak yapılacailır.
6.4. Yiiklenici tıbbi cihazlann bakımını ürctici vaısa firmanın tavsiyeleri doğrultusund4
yoksa tıbbi cihazlann geneVözel bakım kurallan çeçevesinde yapacakür. Bakım yapılan her bir
cihaz için kontrol listesi diizenlenecck vc Hastanelerin Klinik Mllhendislik Birimine tesiim
edilecektir.
6.5. Cihazda/demiftaşta kullanıIan yazıl,mh6 oIması durumunda, yazılınılaıda meydaııa
gelen hataların d{lzelülmesi için öncelikle asıl yazrlım yüklenecck, bunun miimkiin olmaması
durumunda idarenin onay ile ilst stirüm yazılım yiikleneceiıir. Yüklemeler sonunda sistemde
eksik fonksİyon kalmayacaktu. Lisanslama işlemlerinin sorumtuluğu yükleniciye aittiı.(Yazlım
şifreleri ve kodlan hastane idaresine verilecellir.) Bu işlemlet için hastane idaıesinden bir ücret
talep edilmeyecektir.
6.6. Teknik Servis Foımu 3 niisha olarak diizenlenir. Teknik Seıvis Formu

a) Birer nüshalan Klinik Müendislik Birimine teslim edilir,
b) Birer nüshalan ise firmada kalu,
C) Dİğer ntıshalg hak ediş için faturaya eklenir,

6.7 . Nilshdaıda-firma kaşsi, cihaz/ürllıı/si§temin bulunduğu ilgili servis/birim/poliklinik
sorumlusunun, Klinik Mühendislik Birimi rcknik penonelinin ve firma servis personelinin
imzalan olmalıdır. Bu rapoı formlannda yapllmast geıekaı işlerin tamamlandığ, işin yapıldığı
tarih, iş başlama ve bitirme saatleıi ile birlikıe bclirtilir.
6.8, Kullanılacak yedek prçalar, cihazy'ür{lıı/sistemin orijinal şkil ve göriiıılısiınü
bomıayacak ya da yıpıstırı değşiımeyecek biçimde olmalıdır.
6.9. Yiiklenici, bakım faaliyellerinde cihazlürilıı/sistemin elektiksel güvenlik tesılerini
yapmalıdır.

6.10. Bakım işIed netiçesinde cihazın tüm aksamı dcvamlı emniyet içiode ve çalışır durumda
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bulunduıulacaknr.
6.1l. Bakım ve onanm işleri yüklenici personeli tarafindan yapılacakğı. Södeşmenin devam
eıtiği müddet içinde cibazın işleyişirden doğacak bütlln ıekıik sorumluluk 1tkleniciyc ait
olacaktır.
6.|2. Bakım işleri esnasında kullanılması gerckli her tilrlü ıemidik malzemesi ve aıaçlann
temini yüklenici ıarafindan bedelsiz olarak karşılanacaknr.
6.13. Bahm esnasında değiŞirilen parçalar hasıane Klinik Mühendislik Birimine hıtanakla
teslim edilecektiı. Paıçalaı değiŞirilmeden önce hasıanemiz Klinik Mühendislik Biriminin
onayından geçecekıir.

7. Arızeyı Miidıhıle

?.l. ytlklenici sağlık tesisletinin anza bildirimini yapacağ tetefon ve faks numarası ile e-
mail adresini siizleşme aşmasında yaalı olarak bildirecek. Adres telefon veya e mail in
değşmesi halinde idaıeye yazılı olarak bildirccektiı.
'7.2. sistem anzasınrn ilgili birim ıaıafindan yükleniciye bildirildiği gün ve saatten itibaıeı
(anza ihban telefon teyidi ve faks veya e-mail ile yaprlacaktır) yüklenici servis istasyonu
bulunan meıkezlerde en geç 12 saat, bu meıtedere ıl{D km.ye kadar yedcr için 24 saat ve daha
uzak mesafede bulunan yerler için 60 saat içrisinde müdaiıate edecek ve müdıhale sonıasında
en geç 2(iki) giin içerisinde onanm işini taııamlayacaknr. Bakıın onanmlaı ünite teknik
personeli ve sorumlu persorrcli nezaretinde yapılağktır.
7.3. Gerckmesi halinde değişirilmesi icap eden parçalaı, bir teknik raporla idare veya ilgili
birime bildirilecek. Bu teknik raporda cihaz/sistemin kullanıcısı ve Ktinik Mtüendislik Birim
personelinin onayı bulanacaktıı.
7.4. Gerckli olan yedek paıçanın idaıece piyasadan temini mtfteakip en gç 3 giln içinde
onanm tamarnlanacaknı. yuklenici firma tarafından temin edilen paıçalaı firmanın uygun
göreceği garanti siiresinde olacakuı.
7.5. Servis hizıneti sonund& cihazlilriiıı,/sistemin çalışma perfoımansı test edi|eıek
cihaz/üriiıı/sistem çalışır vaziyette teslim ediliı.
'1.6, cihaz/tlrtlıı/sistemde fonksiyon kalıptannın tespit edilmesi halinde onanm iştemleri
bitmemiş sayılır.
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8. İş Güvcnlği
6.!. cihazda/demiıbaşa hasta, sistem ve kullanıcı güvenliği ile ilgili koruma ve uyan
dcvreleri devre dŞı bırakılmayacaktır. Bu kuralın göz önünde buluadurutmanıast sonııcu ortaya
Çıkabİlecek zaraı, ka"" vg |asar,laldan ygklenici sorumlu olacaktır.
6.2. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbiılerini almak zorundedır. Yükleııicinin bu
tedbirleri almamasından dolayı oluşcak her tiiılü zaıar yukleniciye ait olup idare hiçbir
sorumluluk taşımaz. Bakrm ve onanm aşamasında 633l sayılı İş sağlığı ve Güvenliğ kanunu
kapsamında ıüm ıedbirter yüklenici laıafindan alınacıktıı.
63. cihazr'sistsmin bakım onaımalannın teknoloji ve standartlara uygun olmamasından
kaynaklanan her tiıılü k^"a ve zarardan dolayı, yüklenici doğudan doğruya idareye karşı
sorumlu olacaktıı.

9. Diğer Hususlır

9.1- Hak edişler bakım döneminin son gitnü itibariyle düzenlenen faturaya göre yapılır.
9.2. Yüklenici, §ağük Bakanlığı MKYS (Malzeme Kaynaklaıı Yönetim Sistemi)
BiYomedikal Tekıik; Hizmet Yöııetimi Ekranında beliıtilen hizınet tiiıleriııden " periyodik
bakım ve onarım hizmeıleri (\edek parço/mo! alımı hariç /'. şktinde fatura diizenleyecek.
AYnca Yüklenici fatıırada bakım onanm hizmeti verdiği cihaan künye numarasını belirtecek.
9.3. İdaıe yokıenici fiımadan bakım-onanm için aynca yedek parça mal alımı yapııg
takdirde yrıklenici taratndan diDenlenecek fatura 'final alım'' işirrc uygun olaıak aynca
dilzenlenecektir.
9.4. Tıbbi cihadann bakrm ve onarmalanna ilişkin ıLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU iıe
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU tarafindan yapıtan mevzuaısal diizen]emeter
olduğu ıakdirde yiülenicileı tarafından ilgiti mevzuaııara iıişkin goekteı sağtanacaktır.
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