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TEKNiK şARTNAMEsi

1)

2|

3)

İŞİrl Vlnİ : Şanlıurfa Akçakale Dev|et Hastanesi,

işiıı sÜnesi : 1 iş günü

işiN TANıMl : Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi radyo|oji biriminde kul|anılan ve aşağıda teknik

ozellikleri ve baklm kapsamları belirtilen cihazların tek seferlik periyodik bakım ve onarım işidir,

*u.l, xı4*Ç

]T:",,[**İİH-

5.1Firmasisteminbakımvekalibrasyonuiçingerekebilecekhertürlüaletikendisitemin
edecektir.

5.2 Firma öncelik|e arızalı parçanın onarımı yoluna gidecek, eğer parÇanın onarılması mümkün

değilse kurumdan yenisini almasını talep edecektir,

5.3yüklenici firma cihazlarln arıza durumunda ya da periyodik bakımda değişmesi gereken

p..ç,ı.|.,nlistesiniVeorijinalteknikşartnamesinihastaneidaresinefirmalarınaçıkadresyada
i<aş"sinı taşıyan servis bakım belgeleriyle birlikte verecek, arızalı parçalar kurum onayı

alınd ıkta n sonra değiştirilecektir,

5.5Bakım sırasında değiştirilmesi gereken parçaların yerine orijinal parÇalar kul|a n ılacaktır,

Değişmesi gereken parça ve sarf iıalzemeier idare tarafından tedarik edilecek, değiştirilen

v"jJ p"rİ.lr,,n .n."l, olanlarının tamamı hastane teknik servisine tutanakla teslim

ed ilecektir.

5.6Bakımvekontrollerdensonrafirmateknisyenitarafındandüzenlenerekimzalanmışüç
nüsha SERV|S FoRMU ile birlikte ekinde bir suret Test prosedür|erine Uygun TÜRKçE yazılmış

KoRUYUCUBAK|MFoRMU(Check-List)şeklindeHastaneKlinikMühendislikBirimineteslim
edilecektir. Servis formunun ikinci sureti teknik komisyonuna ya da Klinik.Mühendislik

sorumlusuna teslim edilecektir. üçtıncü nüsha firmanın kendisinde kalacak ilk nüshası hak ediş

talebiyapıllrkenfaturaylabirlikteidareye(muayenekabulbirimine)sunulacaktır.Sonradan
doldurularak gönderilen servis formaları kabul edilmeyecektir,

onarım), işlerini kapsamaktadır,

4.2 Firma bakım ve onarım hizmetini başka bir firmaya devredemez,

5) GENEL oNARAMIN VE PERiYoDiK BAK|M KAPSAMI:

.o

A-

P(,(,
o

dahilin de cihazlara müdahale edecektir,

5.8 Hastane idaresi tarafından yükleniciden temin edilen parça Ve sarf malzemeler idarenin

belirleyeceği tarihte, f irma tarafından cihaza ücretsiz takılacaktır,

5.9 Arızalı cihazlar kurum dışına çlkarılmayacak, yerİnde tamir edilmesi iÇin gerekli yer kurum

tarafından sağlanacaktır. encak her türlü alet firma tarafından temin edilecektir,
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4) ŞARTNAME KAPSAM| :

4.1Tek seferlik bakım hizmeti, koruyucu bakım, kalibrasyon, arlza giderimi(parça gerektirmeyen

Yüklenici firma teknisyenleri, bakıma ya da arızaya geldiğinde hastane teknik servis bilgisi



6. TEKLiF DosYAslNDA isTENEN BELGELER:

5.1 Bakım onarım yapacak firma Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeter|ilik Belgesi veYa

TSE 12426 standardı " Yetkili Servisler-Tıbbi Cihazlar için Kurallar" kriterlerine sahip olmalıdlr

veya satlş sonrası Hizmetleri yeterlilik Belgesi kapsamı dlşında olduğuna dair Ticaret

Bakanlığı'ndan alınmış KAPSAM DlŞl yazısını sunacaktır,

6.2 Firma teknik servis hizmetlerinde çalıştıracağl teknik personel isim, unvan listesi ve eğitim

sertifikala rın ı sunaca ktır.

6.3 Bakımı üstlenecek firmanın; üretici veya distribütör firmalar için, Ticaret Bakanlığı SatıŞ

sonrası Hizmetleri yeterlilik Belgesi veya ürünün kapsam dışı olduğuna dair belge, ilgili cihazın

teknik servısi için Türkiye genelinde tek yetkili distribütör olduğunu gösteren belge veya servis

vermeye yetkili olduğunu gösterir üretici firmadan veya distribütörden sözleşme yılı için

hastanemize hitaben yazılmış yetkili servis belgesi veya bayilik belgesi ile teknik servis personeli

eğitim sertifikala rın ı idareye sunacaktır.

6.4 Bakım onarım hizmetini yapacak olan teknik servis elemanlarının bakım onarım yapacakları

cihazları kapsayan yeterli teknik eğitimi aldık|arınl ve yetkilendirildikle rine dair belge ve eğitim

sertifika ları sunu lacaktır.

6.5 Bakım anlaşma kapsamlnda hizmeti sunacak teknik servis sağlayıcıla rın ın ve bu kuruluşta

görev yapan ilgili teknik personelin Üıs'de kayıtlı olmalıdır
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