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ŞANLrURFA VİRANŞEHiR DEVLET HASTANESi

ihale Kodu : 00l5J

SAY!:
KoNU: Teklif Mektubu

PiYASA ARAŞTIRMA TEKLiF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlanndan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu ihale
Kanununun 22ld (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alrnacakİır. KDV Hariç birim fiyatın hastanemiz
satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

Telefon : 4l45l l3007
Fax :4145|21236
E-Posta: sanliurfadhs l | @sapl ik.sov.tr

bahattinpal@hotmai l.com
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Genel
Toplam(KDV

Haric):

Teklif Veren Firmanın
Adı Firma yetkılisi
Adresi
Telefon kaşe ve İmza
Fax
E-Mail

Not: Tekliflerde karalama ve Daksil l(esinlikle olmavacaktır.
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TEKNiK ŞARTNAMESİ

l. İşin Konusu

Bu teknik şartname yedek parça hariç bakrm ve onanm hizmetlerinin yapılmasındaki esas teknik
şartlan kapsar.

2. İşin Kapsamı

3. Taraflar

İdare: Viranşehir Devlet Hastanesi
Yüklenici: Yiiklenilen işi veya pğeyi gerekli yöntemle temin ve tamamlamayı taahhüt eden
özel veya tiizel kişi.

4. Periyodik Bakım/Onarım Gün Ve Saatleri

4.1. Bakım ve onanm işleri cihazliiriirı/sistemin bulunduğu sağlık tesisinin ilgili birim
sorumlusu, Klinik Mühendislik Birim sorumlusu ve yiiklenici teknik sorumlusu tarafindan
hazırlanacak takvim çerçevesinde belirlenen tarih ve saatte yaprlrr.
4.2. Bakım-onanm periyotları yılda ldefa( "ğ ayda bir) olacaktır.
4.3. Periyodik bakımlar hastanenin belirlediği, hizrrıetin en az aksayabileceği giiııı ve
saatlerde yapılacakir. Periyodik bakımlar ve anzA ile ilgili bakım onarım faaliyetleri, kurumca
aksi istenmedikçe, hafta içinde normal mesai saatleri (8.00-17.00) içerisinde yapılacaktır.
Ancak, çok acil durumlarda ve bakım-onarrm uzıımı§ı durumunda, hastanenin bilgisi ve isteği
doğrultusunda, bu siire aşılabilir.
4.4. Yiiklenici personeli, periyodik bakım ve onarım işlemlerini yaparken hastanemiz
bi.inyesinde bulunan Klinik Müendislik Birimi personeli gözetiminde çalışacaktu. Yapılan
çahşmalar hastane işleyişini etkilemeden gerçekleştirilecektir.

5. Genel Hususlar

ciıji sorumlusu

/,

Anzalı olsun ya da olmasm; Biyomedikal Cihazların Periyodik Bakım, Düzenli Kontrol,
Korulucu Bakım, Tam Bakrm, Anza Giderimi(Onanm), gerekiyorsa kurumca yi.ikleniciden
veya piyasadan temin edilen parça değiştirme işlemlerini kapsamaktadır. Anzalı olsun ya da
olmasın; Biyomedikal Cihazlann periyodik bakım, onarım ve ayarlannın yapılmasmr, aynca
genel bakım dışında oluşabilecek arızalara da müdahale edilmesini kapsar.

Avdln DEiriRBoĞA

vlüı§Ellr Gvır, ıısİı Esi
Rad.Uzm.Erhan FIRAT

oip Tes.No. l33805



5.1. Cihazın bakım onanm hizırıeti için sağlık tesisi dışına çıkanlması gerektiğinde MKYS
den'Emanet Çıkış','Emanet İade'tif leri ile teslim edilecektir ve yfülenici ttim ulaşım,/kargo
masrafl arını karşılayacaktır.
5.2. Servis hizmeti sonunda cihazda ortaya çıkan fonksiyon kaybı, onanm öncesinde var olan
işlevlerin İptali veya oluşan yeni bir anzadan firma sorumlu tutulur. Bu durumlarda her türlü
gider fırma tarafindan karşılanır.
5.3. Yiiklenici periyodik bakm için belirlenen aralıklarda bakırıı/onanma gelmeden en az 2
gün önceden bakım/onanma geleceğine dair sağlık tesisimiz Klinik Miüendislik Birimine yazı
veya telefon/faks ile bildirecektir.
5.4. Ytiklenici, periyodik bakm-onanm hizmetini başka bir firmaya dewedemez.
5.5. Sözleşmesi yapılan cihazlar için İdare sözleşme döneminin herhangi bir tarihinde
herhangi bir cihazın- hizmet dışı kalmasına karar vermesi ve bu karannı yfüleniciye yazılı
olarak bİldirmesi durumunda söz konusu cihazm hizmet dışı kaldığı tarihten sonraki aylar için
ayrıca bakrm ücreti ödenmez.
5.6. Bakım ve kontrolde, yetki ve sorumluluk; yiikleniciye aittir. İdare yiik|enicinin her tiırlü
çalışmalarında gözlemci bulunduracak, gözlemci elemanın istek ve tavsiyeleri bakımcı
yiiklenici tarafından dikkate alınacaktır.
5.7 . Bakrm işleri i|e ilgili aksaklıkların ve mütemel anzalann giderilmesi yüklenici
taahhüdiine ve bakım ücreti adı altında belirtilen ücrete tabidir.Periyodik bakım ve anza onıınm
işleri esnasında değiştirilen ti.im parçalara aynca işçilik ödenmeyecektir.
5.8. Yüklenici cihazın kullanıcılarına cihazn kullanıcı eğitimi, hastane btinyesinde bulunan
Klinik Mi.ihendislik Birimi personellerine kullanıcı ve teknik eğitirni vermek zorundadır. idare
gerekli gördüğü takdirde eğitimler tekrarlanacaktır. Eğitim verildiğine dair belgelerin bir
nüshası cihazın bulunduğu servisin sorumlusuna bir nüshası da Klinik Miüendislik birimine
verilecektir. Yiiklenici verilen eğitimler için ek ücret talep etmeyecektir.
5.9. İdarenin en az 10 gi,in siaeli yazılı uyansına rağmen yiiklenic i fırma arızaya müdahale
etmediği taktirde; anzayı piyasadan yetkili bir firmaya yaptırabilecek ve ücretini yiiklenicinin
hak edişinden keserek ilgili firmaya ödeme yapabilecektir. Böyle bir fıil meydana geldiği
takdirde aynca sözleşmede yazı|ı cezai işlemler de uygulanacaktır.
5.10. Teknik şartnamede ekinde belirtilen biyomedikal dayanıklı taşınrrlann aktif çalışma
stiresinin toplam siireye orarıı Yo95 olmalıdır. Bu si.iıenin tespitinde Klinik Mühendislik Birimi
kayıtlan esas alınacaktrr. Aktif çalışma süresi %95 in altrna düşülen her bir gi,in için cezai işlem
uygulanacaktır.
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6. Servis Hizmetleri

6.1. Bakım servis hizmeti; Düzenli Kontrol, Koruyucu Bakım, Tam Bakım, Anza
Giderimi(Onanm), gerekiyorsa kurumca yiikleniciden veya piyasadan temin edilen parça
değiştirme işlemlerini kapsamaktadır. Yi.iklenici tarafından bakım işlemi sonrasrnda di.izenlenen

teknik servis formunda, bakımı yapılan cihaza ait künye numarası mevcut olacak ve cihazın
bakımı esnasında yapılan işlemler ayrıntılı bir şekilde belirtilecektir.(Koruyucu Bakım, Anza
Giderimi, vs.)

(a) Koruyucu Bakım: Södeşme kapsamında cihazlarda oluşabilecek anzalan
önlemek, herhangi bir hatanın ortaya çıkması ihtimalini azaltmak, cihazlann ömriinü
uzatmak ve daha doğru çalışmasınr sağlamak amacı ile önceden belirlenmiş aralıklarla
periyodik olarak yapılan her tiirlü müdahale ve kontrollerdir. Korulucu bakrm ekli
listede belirtilen yıllık bakım adedi sayısı kadar yapılacaktır.

(b) Dtlzeltici Bakım: Cihazlann prospekti.isi.inde yazılı olan performans ve
fonksiyonlarının istenildiği şekilde yerine getirilmesi amacı ile yapılan bakımdır.
D[Deltici bakım anza olduğunda yapılacaktır.

6.2. Yukanda belirtilen servis hizmetleri, belirtilen zaman_larda sağlık tesislerimizin Klinik
Miüendislik Birimi teknik elemanlannın gözetiminde yapılır. Klinik Miihendislik Birimi
gözetimi dışında yapılan işlemler için ücret ödenmez ve bakım yapılmamış sayılır.
6.3. Bakım, onanm, test, kontrol ve ayar işlemleri cihazın teknik dokiirnanlanna ve tiretici
ayarlanna uygun olarak yapılacaktır.
6.4. Yiiklenici tıbbi cihazlann bakımını iiıetici vaısa firmanın tavsiyeleri doğrultusunda,
yoksa tıbbi cihazların genellözel bakım kuralları çerçevesinde yapacaktır. Bakrm yapılan her bir
cihaz için kontrol listesi diizenlenecek ve Hastanelerin Klinik Miihendislik Birimine teslim
edilecektir.
6.5. Cihazda/demirbaşta kullanılan yazılımlann olması durumund4 yazılımlarda meydana
gelen hatalann diizeltİlmesi için öncelikle asıl yazılım yüklenecek, bunun miimktin olmamasr
durumunda idarenin onayı ile üst süri,im yazılım ytiklenecektir. Yüklemeler sonunda sistemde
eksik fonksiyon kalmayacaktır. Lisanslama işlemlerinin sorumluluğu ytikleniciye aittir.ğazılım
şifreleri ve kodları hastane idaresine verilecektir.) Bu işlemler için hastane idaıesinden bir ücret
talep edilmeyecektir.
6.6. Teknik Servis Formu 3 nüsha olarak diizenlenir. Teknik Servis Formu

a) Birer nüshalan Klinik Mi.üendislik Birimine teslim edilir,
b) Birer niishalan ise firmada kahr,
c) Diğer nüshalar hak ediş için fatuıaya eklenir,

6.7 . Niishalarda-firma kaşesi, cihazliiriiıı/sistemin bulunduğu ilgili servis/birim/poliklinik
sorumlusunun, Klinik Mühendislik Birimi teknik personelinin ve firma servis personelinin
imzalan olmalıdır. Bu rapor formlarında yapılrnası gereken işlerin tamamlandığı, işin yapıldığı
tarih, işe başlama ve bitirme saatleri ile birlikte belirtilir.
6.8. Kullanılacak yedek parçalar, cihazJiirün/sistemin orijinal şekil ve göri,ıntüsi.ınü

bozmayacak ya da yapısını değiştirmeyecek biçimde olmahdır.
6.9. Yilklenici, bakrm faaliyetlerinde cihaz/iiriirı/sistemin elektriksel güvenlik testlerini
yapmalıdır.
6.10. Bakım işleri neticesinde cihazın tiim aksamı devamlı emniyet içinde ve çalışır durumda
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bulundurulacaktır.
6.1l. Bakım ve onanm işleri yiiklenici personeli tarafindan yapılacaktır. Sözleşmenin devam
ettiği müddet içinde cihazın işleyişinden doğacak bütiin teknik sorumluluk yiikleniciye ait
olacaktır.

6.|2. Bakm işleri esnasrnda kullanılması gerekli her tiiılü temidik malzemesi ve araçlann
temini yiiklenici tarafindan bedelsiz olarak kaışılanacaktır.
6.13. Bakım esnasında değiştirilen parçalar hastane Klinik Mtihendislik Birimine tutanakla
teslim edileceklir. Parçalar değiştirilmeden önce hastanemiz Klinik Miüendislik Biriminin
onayndan geçecektir.

7. Aruaya Müdahale

7.1. Yfülenici sağlık tesislerinin arıza bildirimini yapacağı telefon ve faks numarası ile e-
mail adresini sözleşme aşamasında yazılı olarak bildirecek. Adres telefon veya e mail in
değişmesi halinde idaıeye yazılı o|arak bildirecektir.
7.2. Sistem anzasrnın ilgili birim tarafından ytikleniciye bildirildiği gtin ve saatten itibaren
(anza ihban telefon teyidi ve faks veya e-mail ile yapılacaktır) yiiklenici servis istasyonu
bulunan merkezlerde en geç 12 saat, bu merkezlere 400 km,ye kadar yerler için 24 saat ve daha
uzak mesafede bulunan yerler için 60 saat içerisinde müdahale edecek ve müdahale sonrasında
en geç 2(iki) giin içerİsinde onanm işini tamamlayacaktır. Bakım onanmlar i.inite teknik
personeli ve sorumlu personeli nezaretinde yapılacaktır.
7.3. Gerekmesi halinde değiştirilmesi icap eden parçalar, bir teknik raporla idare veya ilgili
birime bildirilecek. Bu teknik raporda cihaz/sistemin kullanıcısı ve Klinik Mtüendislik Birim
personelinin onayı bulanacaktır.
7.4. Gerekli olan yedek parçanrn idarece piyasadan temini müteakip en geç 3 gün içinde
onarım tamamlanacaktır. Yiiklenici firma tarafından temin edilen parçalar firmanın uygun
göreceği gaıanti silıesinde olacaktır.
7 .5. Servis hizmeti sonunda, cihazliiriirı/sistemin çalışma performansı test edilerek
cihazliiriir/sistem çalışır vaziyette teslim edilir.
7.6. cihaz/üriin/sistemde fonksiyon kayıplanrıın tespit edilmesi halinde onarım işlemleri
bitmemiş sayılır.
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9. Diğer Hususlar

9.1. Hak edişler bakım döneminin son gtinü itibariyle diizenlenen faturaya göre yapılır.
9,2. Yfülenici, Sağlık Bakanlığı MKYS (Malzeme Kaynaklan Yönetim Sistemi)
Biyomedikal Teknik; Hizmet Yönetimi Ekanında belirtilen hizmet tiirlerinden "Periyodik
bakım ve onarım hizmetleri (yedek parça/mal alımı hariç )" şeklinde fatuıa diizenleyecek.
Aynca Yüklenici faturada bakım onanm hizmeti verdiği cihazın künye numıııasını belirtecek.
9.3. İdare yüklenici firmadan bakım-onanm için aynca yedek parça mal alımı yapığı
takdirde yfülenici tarafından diizenlenecek fatura 'final alım" işine uygun olarak aynca
di.izenlenecektir.
9.4. Tıbbi cihazlann bakım ve onarmalarına ilişkin iLAÇ VE TIBBi CİHAZ KURUMU ile
TÜRKiYE KAMU HASTANELERi KURUMU tarafından yapılan mevzuatsal diiaenlemeler
olduğu takdirde yfüleniciler tarafından ilgili mevzuatlara ilişkin gerekler sağlanacaktır.
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8. İş Güvenliği
6.1. Cihazda/demirbaşta hasta, sistem ve kullanıcı güvenliği ile ilgili koruma ve uyan
devreleri devre dışı bırakılmayacaktır. Bu kuralın göz öniinde bulundurulmaması sonucu ortaya

çıkabilecek zaıar, kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
6.2. Yiiklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. Yüklenicinin bu
tedbiıleri almamasrndan dolayı oluşacak her tiirlü zarar yiikleniciye ait olup idare hiçbir
sorumluluk taşmaz.Bakrm ve oıvınm aşıımasında 633l sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
kapsamında tiim tedbirler yiiklenici tarafından ahnacaktır.
6.3. Cihaz/sistemin bakım onarmalannın teknoloji ve standartlara uygun olmamasından
kaynaklanan her ttklü kaza ve zarardan dolayı, ytiklenici doğrudan doğruya idareye karşı
sorumlu olacaktır.


