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İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan
Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . KDV Hariç en geç II tarih ve saat 16:00'a kadar
Baştabipliğimize elden veya 04143189423 nolu fax'unıza fıyat verilmesini rica ederim.

TeklifBaşvuru Yeri
Teslimat Yeri
TeklifTürü

: Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi
: Hastanemiz İlgili Birimi
: TeklifBirim Fiyat - İşin Tamamı
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TOPLAM

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI
ı. ı. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren ..... gün içinde teslim edilecektir.(fuma tarafından yazılacak)
3. Teklif edilecek malzemeler en az 1yıl yüklenici firma garantisi altında olacaktır.
4. Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye saymanlığınca Nakit durumuna göre yapılacaktır
5. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır,
6. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
7. İhaleyle ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklarda Akçakale mahkemeleri yetkilidir.
8. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi masında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
9. Malzemelerin montaj ve onarımı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
10 Teklifini verdiğiniz ürünün barkod numarasım teklif kağıdına yazınız.
11 Toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
12

EK: Teknik şartname

Tekllifini verdiliniz ürünün markasını belirtiniz.
TEKLİF SAHİBİNİN KAşE-İMZA

FİRMAİsMİ
TEBLİGA T ADRESİ
VERGİ DAİREsİ VE
TELEFON VE FAX

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır



HASTA KARYOLASI BAKıM ONARıM

TEKNiK ŞARTNAMESi

l)Markasl MUKA'dır.3 Motorlu yetişkin karyoladır.

2)Model çoğunlukla mkf-43S0'dir.

3)Yatakların yan tuşları çalışmamaktadır(aşagı inmiyor, kalkmıyor, ışık yanıyor
ama yatak tepki vermiyor,kumanda var ama aktif değil)bu sıkıntılar
giderilmedir.

4)Hemen hemen bütün yatakların kumandaları bulunmamaktadır.

GENEL iSTEK VE KURALLAR

Yüklenici teknik personelleri sözleşmenin imzalandığı günü takip eden en fazla 30 (otuz)
gün içerisinde Hastane idaresine müracaat ederek ünitelerde bulunan sistemlerin bakımını
yapacak ve servis formunu bölüm şefine imza ve tasdik ettirecektir.

Yüklenici tarafından tedarik edilen yedek parçaların cihaza bağlanması durumunda, cihazın
çalışır duruma getirilmesine karşın, değiştirilen parçaların yeterli uygunlukta olmaması
sebebiyle zaman içinde oluşacak olan hasarların sorumluluğu vükleriiclve ait olacaktır.
Ancak, yüklenici tarafından tedarik edilmeyen yedek parçalardan kaynaklanan hasarlarda
yüklenicinin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Değişecek yedek parçalar cihazın orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak ve/veya yapısını
değişti rmeyecekti r.

Yapılan bakım ve/veya onarım işlemi sonucunda, cihazda, belirlenmiş ve onaylanmış olan
arızalar ile sorunlar giderilmiş ve çalışır durumda idareye teslim edilecektir.

Cihazda kullanılan yazılımlarla ilgili sorun olması durumunda, yazılımlarda meydana gelen
hataların düzeltilmesi için idare tarafından temin edilecek yazılım yüklenecektir. Bakım,
onarım, test, kontrol ve ayar işlemleri cihazın teknik dokümanlarına uygun olarak
yapılacaktır.

Cihazda hasta, sistem ve kullanıcı güvenliği ile ilgili koruma ve uyarı devreleri devre dışı
bırakılmayacaktır. Bu kuralın göz önünde bulundurulmaması sonucu ortaya çıkabilecek
zarar, kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır

Yüklenici her türlü can ve m~ Ü~ia:ri rSı~~irlerini almak zorundadır. Yüklenicinin bu
tedbirleri almamasından dolarcı a a t~il'Brlü zarar yükleniciye ait olup idare hiçbir
sorumluluk taşımaz.



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

Bakım ve/veya onarım işlemleri sırasında meydana gelebilecek zarar, kaza ve hasarlardan
yüklenici sorumlu olacaktır. Bakım sözleşmesi süresince meydana gelebilecek arızalar için
yedek parça hariç herhangi bir servis ücreti talep edilmez.

Bakım ve onarım sonrasında fonksiyon kayıplarının tespit edilmesi halinde bakım ve onarım
işlemi bitmemiş sayılacaktır.

Servis hizmetleri sonunda firma tarafından (Ariza tespit, onarım periyodik bakım v.b) üç
nüsha düzenlenecek servis raporu ile cihazın teknik değerlendirmesi yapılacaktır.
Hazırlanan servis raporu kurum kullanıcı personeli ve teknik personeli tarafından
imzalanarak bir nüshası kullanıcıya bir nüshası idareye teslim edilecektir.

Onarım sırasında ihtiyaç duyulan cihaza ait yedek parçalar idare tarafından, bunun dışında
kalan malzemeler (tamirat için kullanılan takımlar ölçüm cihazlar vs.) Yüklenici tarafından
temin edilecektir. Bakım sırasında ihtiyaç duyulan sarf malzemeler ise idare tarafından
temin edilecektir.

MUAYENE VE KORUYUCU BAKıM HİzMETİNİN İÇERİGİ

Muayene ve koruyucu bakımın amacı küçük çaptaki sorunları daha ciddi boyutlara
ulaşmadan teşhis etmek ve ortadan kaldırmaktır. Muayene ve koruyucu bakımlar hastane
idaresi ve yüklenicinin be\irleyeceği tarih, gün ve Saatlerde yapılacaktır.

Periyodik bakım, (özel durumlar hariç )normal çalışma saatleri içerisinde yapılır. Resmi tatil
ve bayram günlerine rastlayan zamanlarda bakım tatil bitiminde devam eder.

Ekte yer alan bakım ve onarımı yapılacak tıbbi cihazların doğru çalıştığını gösterecek şekilde
uygun test ve ölçüm cihazları ile performans ölçümleri yapılarak, raporlanacaktır.

Sistemin fonksiyonel kontrol kısımlarının genel temizliği, periyodik bakımlar
sırasında sağlanacaktır.

Yüklenici cihazın kullanıcılarına cihazın kullanıcı eğitimi,hastane bünyesinde
bulunan Klinik Mühendislik Birimi personellerine kullanıcı ve teknik eğitimi vermek
zorundadır.idare gerekli gördüğü takdirde eğitimde tekrarlanacaktır.Eğitim
verildiğine dair belgelerin bir nüshası da klinik mühendislik birimine
verilecektir. Yüklenici verilen eğitimler için ek ücret talep etmeyecektir.

Montajı yapılmış olan sistem/cihazlarm başka bir yere nakli istendiğinde, nakil hastane
idaresince yüklenici nezaretinde yapılacak olup, demontaj ve montaj yüklenici tarafından
yapılaca r. Bu nakil, demontaj ve montaj işleri için yüklenici, işlerle ilgili ücret teklifini
hastan ye sunacak, hastane yapacağı değenendirrne sonucu işlerin yüklenici veya başka bir
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taşıyıcı tarafından gerçekleştirilmesi konusunda karar merci olacaktır. Yüklenici tarafından
yapılmayan işlerin bütün sorumluluğu idareye ait olup, işbu şartname hükümleri bu
durumda geçersiz olacaktır.

PerIyodik Bakım hizmeti kapsamında gerek duyulacak yedek parçalar, Hastane idaresi
tarafından temin edilecektir. Yüklenici kullanım ömrünü tamamlamış parçaları bakımda
veya sonrasında toplu olarak idareye bildirecek ve idare bu parçaları temin edecektir. Temin
edilmiş bu parçalar yüklenici tarafından hiçbir ücret talep edilmeksizin montaj edilecektir.

Cihazının, performanslı bir şekilde çalışabilmesi ve güvenilir şekilde ölçüm yapabilmesi için
periyodik bakımlar sırasında yapılacak kontroller şunlardır:

Bu kontrolleri takiben sistemin test edilmesi ve gerekli görüldüğü takdirde sistemdeki
elektronik parametrelerin, mekanik parçaların ve optik parçaların ayarlarının yapılması,

Süreli (Ömürlü}aşınmış parçaların süreleri zarfında, ücreti karşılığı
yenilenmesi,

Cihazın görsel, işitsel ve teknik incelemesi uygun test donanımları ile yapılarak doğru bir
şekilde çalışır olduğu kontrol edilecektir.

Cihazın gerekli görülen bölümlerinin temizliği
yapılacaktır.

Cihazın gerekli görülen bölümlerinin yağlanması
yapılacaktır.

Cihaza ariza bildiriminden sonra en geç 12 saat içerisinde
müdahale edilecektir.

Cihaza ekte sunulan listede belirtilen kadar periyodik
bakım yapılacaktır.
s.YÜKLENİcİNİN TEKNİK KAPASİTESİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

s.1.Bu hizmet kapsamında yapılması öngörülen hizmetler, firmanın kalifiye personeli veya
tayin edilmiş temsilcileri tarafından yapılır.

5.2. ihalede teklif verecek olan firma bünyesinde en az 1 (Bir) adet Biyomedikal konusunda
deneyimli mühendislik(Elektrik-Elektronik,Biyomedikal,Elektronik) düzeyinde öğrenim
görmüş personeli bünyesinde bulunduracaktır.

s.3.yüklenici, Türk Standartlar Enstitüsünden alınmış TS 12426 standartlarına göre Hizmet
Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır. Bu belge ihale dosyasında sunulmalıdır.
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DENETİM VE MUAYENE NOTLARI

Normal bakım ve arıza tamiri yapılırken Hastane idaresi, idarece görevlendirilecek bir
teknik elemanı hazır bulundurabilir. Ayrıca cihazlara yapılmış her türlü müdahalelerde
teknik servis bilgi formu düz.enlenecekolup bu formlara sorumlu teknisyen clhazın
bulunduğu servis sorumlusu ve yüklenici imzalayacaktır. Düzenlenen bu formların bir
nüshası ilgili birimde, bir nüshası hastane atölyesinde bir nüshası da fatura ile birlikte satın
alma birimine teslim edilecektir.

4

Yükleniciye arıza bildirimi (yazılı olarak) yapıldıktan sonra bu teknik şartnarnede belirtilen
sürelerin aşılması ve riayet edilmediğinin tespiti halinde sürenin aşıldığı her saat için ceza
kesebilir. Bu cezayı yüklenici hastaneye ödeyebileceği gibi hak edişinden de kesilebilir bu
konuda takdir yetkisi hastane idaresindir.

Herhangi bir nedenle yüklenici hakkında tutulmuş tutanak sayısının 3'ü aşması halinde
sözleşme fesih işlemlerine başlanır.


