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FONA Xpan DG DENTAL nlgİlyİK DİJiTAL RÖNTGEN CiHAzI PERiYODİKBAKM !T oNARI]}ı Hjz_ Jı.|r r e ı-ııl i işJtv r rr « PA RÇA H A Ri Ç)TEKNlK şARTNAMESi

Bu teknik şartname Şan'ıurfa Akçakale Devlet Hastanesinde Ek -l de bilgileri bulunanBiyomedikal Cihazın tekniğe. re fenne, iıgiıi ,i."d"i'r; yönetmeJiklere uygun olarak yedekparça hariç bakım ve onarırn-hizmetleri.l"'i.p,ir.r,"Tuki.ru, teknik şartları kapsar,

2. İşin Kıpsamı

Arızalı olsun ya da olmasın; Biyomedikal Cihazlaıın Periyodik Bakım, Düzenli Kontrol,Koruyucu Bakım, Tam Bakım, Arıza cıa"ri.iio"-,.), gerekiyorsa kurumca yükIenicidenveya değiştirme işlemlerini kapsamahadır.

Aıızalı olsun ya da oImasın; Biyomedikal cihazların periyodik bakım, onarım ve ayarlarının
YaPılmasını, aYrıca genel bakım dışında oluşabilecek un"İuruda mtıdaııaıe edii;";ii;;.r.

l. İşin konusu

5. Genel Eususlar

4,1, Bakım ve onarım iŞleri cihalürürı./sistemin bulunduğu sağlık tesisinin ilgili birim
sorumlusu, Klinik Mühendislik Birim sorumlusu ve yüklenici teknik soruınlusu İarafından
hazırlanacak takvim çerçevesinde belirlenen tarih ve saatte yapılır.4.2. Bakım-onarım periyotları yılda 2 defaolacaktır.
4.3. periyodik bakımlar hastanenin belirlediği, hizmetin en az aksayabileceği gün ve
saatlerde YaPılacaktır. Periyodik bakımlar ve arıza I|e ilgili bakım onarım faaliyetl.j, n.."u
aksi istenmedikçe, hafta içinde normal mesai saatleri (8.o0-16 oO) içerisinie yapılacaktır.
Aıcak, çok acil durumlarda ve bakım-onarım uzaması durumunda, hastanenin biljisi ve ıstegi
doğrultusunda, bu süre aşılabilir.
4.4. yüklenici personeli, periyodik bakım ve onarım işlemlerini yaparken hastanemiz
bünyesinde bulunan klinik Mühendislik Birimi personeli gözetiminde çalışacaktır. yapııan
çalışmalar hastane işleyişini etkilemeden gerçekleştirilecektir.

5.1. Cihazın bakım onarım hizmeti için sağhk tesisi dışına çıkarılması gerektiğinde MKYS
den 'Emanet Çıkış',' Emanet İade'tifleri ile teslim edilecektir ve yuklenici tüm ul şım/kargo
masrafl aıını karşılayacaktır
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3. Taraflır

İdare; Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesiyüklenici: yüklenilen işi veya projeyi gerekli yöntemle temin ve tamamlamayı taahhüt edenözel veya tüzel kişi.

4. Periyodik Balum/Onarım Gün Ve Saatleri



5'2' Servis hizmeti sonunda cihazda ortaya çıkan fonksiyon kaybı, onarım öncesinde var olanişlevlerin iptali veya oluşan yeni bir arızajan firm. ,o.rüu tutulur, Bu durumlarda her türlügider firma tarafindan karşıIanır.
5,3, yüklenici periyodik bakım için belirlenen aralıklarda bakım/onarıma gelmeden en az 2
İŞ:Hİ"JJ*',ffiffi::.İ:,:ceğine dair *gı* i".j},ı" rıin;t nıri"naj*'u,.,,,.. r_,
5,4, Yüklenici, periyodik.bakım_onarım hizmetini başka bir firmaya devredemez.5,5, Sözleşmesi yapılan cihazlar çi, idu.; ,;;';öneminin herhangi bir tarihindeherhangi bir cihazın- hizma dışı kalmasına ı.-u. 

""r..* ve bu kararını yükleniciye yazıIı
İ}?l*objİ.]}T:Lİlffiilj:so, 

kon"u ciı,u,,"İr.., o,* kaıdığı tarihten s"-.ti .rı..,o,"
5'6, Bakım ve kontrolde, yetki ve_sorumluluk; yükleniciye aittir. idare yüklenicinin her türlü
,o;llHlTTiii:,liH:u,ı,no""uı,, g;;;ffi;;i, i,,.k,. tavsiyeleri bakımcı yüklenici
5,7 , Bakım işleri i,e ilgili aksaklıkların ve muhtemel arızaluın giderilmesi yüklenicitaahhüdüne ve bakım ücreti adı altında belirtilen u"r*'ı"ıiai,

",,#TfJi:*::l7l,ffl"r,",larına 
cihazın hll-,.,-"gi,iri, hastane bünyesinde bulunan

gördüğütakdirde"ğ; j;.TJil;."ıl';}i,lJ"iH,"İ:x;:#T::,:"iliJJlİ;ii*;*İl
cihazın bulunduğu servisin sorumlusuna bir nüshasr da klinik Mühendislik birimineverilecektir. Yükienici verilen eğitimier iol" 

"l. 
ıı"."İİŞ etmeyecektir,5,8, İdarenin en az l0 grin süreli y.r,ı, ,yu.,r,n. Şen yııklenic i fırma arızayamüdahaleetmediği taktirde; anzayı piyasadan yetkili bir nrr.r.'r"",,i#;H j:T:-:l:il",T

hak. edi şi nden,."..,.i'ii jii i;;;;; ;;' #;ilfİ:'",İİ;r-r,',. ff 'T:;#T Tİlgltakdirde aynca sözleşmede yazılı cezai lşl"rl..İ. rygr;-;).uk,..5,9, Teknik şartnamede ekinde belirtiıen b,r;;il; dayanıklı taşınırların aktif çalışmasüresinin toplam süreye oranı Vo95 olmalıdır. s, ,u..;;.rp;tinde Klinik Mıihendislik Birimi

§;İHla:;il,:"nacaktır, 
Aktif çalışma ,,ır.ri 'z.Jiinlii,"" orru,"n her bir gün için cezai işlem
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6.Servis Hizmetleri

6.1, Bakım servis hizmeti; Düzenli Kontrol, I.(oruyucu Bakım, Tam Bakım, ArızaGderimi(onarım), gerekiyorsa ü.r;;";'"';;;i"n'"'o.n parça değiştirme işlemlerinikapsamaktadır. Yüklenici 
..tarafından '.U,. 

'ru'# 
sonrasında düzenlenen teknik servisformunda' bakımı yapılan c ihaza aittunya nrruru, mercut oıacak ve cihazın bakımı esnasındayapılan işlemler ayrınilı bir şekilo" u.ııiiı"."tıi.ö;;r* Bakım, Arıza Giderimi, vs.)(a) Korulucu 

. ?si,, Sözleşme ı.rp.u-rrau cihazlarda oluşabilecek arızalanönlemek, herhangi bir hatanın onur" ort.ur,- ihtimalini azaltmak, çihazların ömrijnüuzatmak ve daha doğru Ça]'Şmus'n' İagİumakamacı ile önceden beiirlenmiş aralıklarlaperiyodik olarak yapl'an her türlü .ia"i"ı"-r. kontrollerdir. Korulucu bakım eklilistede belirtilen yıllık bakım ua.al ,.v,r, tuİ* yapılacaktır.(b) DUzeltici nak11,_. Cihazl-,n p.o.p.trüsünde yazılı olan performans vefonksiyonlarının 
l.]*']1'ğ' şekiIae veiinŞtirilmesi amacı ile yapılan bakımdır.Düzeltici bakım arıza olduğunda y"p,l;;k;; 

.-
6'2' Yukarıda belirtilen_ servis hizmaleri, t"ıiİİl." zamanlardasağlık tesislerimizin KlinikMühendislik Birimi teknik 

"ı"n,unıur.n,n-g;;;;;;" yapılır. Klinik Mühendislik Birimigözetimi dlşında yapılan işlemler için u.r., oi""r* r"iakım yapılmamış sayılır.

İr'.r.,,İ',İi],,"iiJ}.,]İiliİ?# ,".;;-;;;;.iı-,ni.'tnıt d;;;;;.,," ve üretici
6,4, yüklenici tıbbi cihaz,ların bakımını tıbbi cihazların genel/özel bakım kurallarıçerçevesinde yapacaklır. Rakım yapılan h". bi;;;- için kontrol listesi düzenlenecek veHastanelerin Klinik Mühendislik Si.irln. *rlir-"Ol"Jtri.

;.:;" #;r;İİİT,;n'* l,],:ii, r;i;l; ;;sı durumunda, yazıIımıardameydana

durumında idar;;;;;l.''J,::..İffi:ll J.J;[#:İlT.il-?ilİHHH"J,T,:lH
eksik fonksiyon kalmayacaktır, Lisanslama işı.,,ü;i;i;;;.mluluğu yükleniciye aittir,(Yazılım
İ[İ::,ff:l[i,l"'un' idaresine *,"","i.,',.j r,',l,"r,* için ı,usta," ij"i'".iia." ui, ,*o
6.6. Teknik Servis Formu.3 nüsha olarak düzenlenir. Teknik Servis Formua) Birer nüshaları Klinik Mühendirlit 

'i.i.in. '"slm 
eaillr,b) Birer nüshaları ise firmada krl,.--'- -""""'" 

.""

c) Diğer nüshalar hak ediş lçİn İuİrruyu .1.1"nir,6,'7, Nüshalarda-firma kaşesi, .iıurıu*'*,"rı" bulunduğu ilgili servis/birim/polikliniksorumlusunun, Klinik Mühendislik Birimi i"u",ı. 
'o".**linin 

ve firma servis persone|inin

İÜ?]lJi!§:H',*,',:i"J.}".[,;',',*jn:İ:,l*İ,*"Jn 
işı"in o,.,L,j,g,, iin ruo,,o,g,

6,8, KullanıIacak vedek parçalar, cihazlünin/sistemin orijinal şekil ve törüntü.ünüb,ozmayacak ya da yap,sını dğşirmeyecek İ;;; ;;İ;;,.

İ"]rr,Jlu'""'ci, 
bakım faaliYetlerinde cihar/unınzsisİemin elektriksel güvenlik testlerini
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f;iİ"rrrr,iİ.T,jlleri 
neticesinde cihazın tüm aksamı devamlı emniyer içinde ve çalışır durumda

6,1l, Bakım ve onarım işleri yüklenici personeli tarafindan yapı,acaktır. sözleşmenin devam

:ff;;*'" 
içinde cihazın işleyişinden aogacaı. t,ıtıın teknik sorumluluk yükleniciye ait

6,12, Bakım işleri esnasrnda kuIlanılması gerekli her türlü temizlik malzemesi ve araçlarıntemini yılklenici tarafindan bedelsiz olrruk k;,l.;..;r.6'l3' Bakım esnaslnda değiştirilen pu.ç.ı..'İur# xıinlı. ıııiı,"ndislik Birimine tutanakla

:;1ffi1il;Ş:::u,,|u'od- 
değiştiritmejen tn.. ı,urtr*rlz Klinik Mtihendislik Biriminin

7. Araaya Müdahale

7,1, yüklenici sağlık tesislerinin arıza. bildirimini yapacağı telefon ve faks numarası ile e-mail adresini sözleşme aşamasında yazılı olarak aiıaireceı.. Adres telefon veya e mail in
!1Eiımesi 

halinde idareye yazılı olarakbiIdirecektir.7'2' Sistem arızasının ilgili birim tur.nnaun y,ıİl"niciye bildirildiği gün ve saatten itibaren(anza ihbarı telefon teyidi ve faks. veya "-.ji ii."r"p,ıacaktır) yıiklenici servis istasyonubulunan merkezlerde en geç l2 saat, bu merkezlere ooo *r r" kadar yerler için 24 saat ve dahauzak mesafede bulunan yerler için 48 saat içerisind. ,,ııuıruı. edecek ve müdahale sonrasındaen geÇ 2(iki) 9n iÇerisind,e onarım işini tamamlayacaktır. Bakım onarımlar ünite teknikpe^rsoneli ve sorumlu personeli nezaretinde yup,l"..l,tİ 
-

7 ,3, Aıcak yedek parça gerektiren durumıarda malzemenin temini konusunda idare

İffill,::"İffi':lT[:j"-a 
firma_bünyesino. ı.J r"İ* parçaıar ıoı" i ış g.*'iie.isinae

onanmlarünitet.u",u*.*;:,İT:lff i:',:i:"T,""::}'j,JJiil, jmı:**İ*İ'i
nüsha o,arak servis elemanı ve sorumlu personeı imzası ile doldurulacak, Ünite mtihnı basıIarakbaştabipliğe onaylattırılacak, iki ntıshası uni'.a",- ii, 

"*hası firmada kalacaktır, Değiştirilenmalzeme ve yedek parçaların eskileri firma tarafindan t iunutıu ilgili birime teslim edilecektir.Periyodik bakım esnasında cihaz hakkında ur''"",.r...'oi*i verilecektir. Cihazlar için, bir tıbbi
;IH"Tİ,I;T!LİT Hili':]_'], 

*,," ";ı;'n),ı un,.ut," rup, ıu, *.' i şı..ı..
7 o servis hizmeij ;;#i-#J;ffJ;*f-l*]lil*İTil*'i., 

,*,' *,,"..ucihazlüni n/sistem çalışır vaziyette teslim edilir,

h#'l}1:İrı/sistemde 
fonksiyon kayıplaıının tespit edilmesi halinde onarım işlemleri
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5,1, Cihazda,/demirbaŞta hasta, 
-sistem - 

ve kullanıçı güvenliği ile ilgili koruma ve uyarıdevreIeri devre dışı bırakılmayacakt,., o, krraırn gcır,rn,ina" uuırnaurulmaması sonucu ortayaçıkabilecek zarar, kaza ve hasarIardan yüklenici sorumlu olacaktır.5,2, yüklenici heı türlü can ve mal güvenliği teuui.ıe.inl almak zorundadır. yüklenicinin bu
::11l1;ffi;}lT:l,j"j*, oluşacak n.,,u,iu ,",ar 

1.u|ıe|clve ait olup idare hiçbir

IT.u.Tgu,r, i*nn,*'rfi"::İ'#jl[:T:ilil,l *'llı iŞ Sağlığı u" c,*niÇ «un,n,
5.3. Cihaz/sistemin bakım
kaynaklanan her tıiTIü u_u 

on"'u'urının teknoloji ve.standartlara uygun olmamasından
sorumIu olacaktı.. 

u" zarardan dolayı, yiklenici doğrudan d;Ö;" 
'İar.r. 

O..r,

8.İş Güvenliği

9. Diğer Hususlar

FoNA Xpan DG DENT{ PANoRAMiK DiİTAr RÖNTGEN CIHAZI

us DoĞAN

r MERT

9.t. Hak edişler bakım döneminin.son günü itibariyle düzenlenen faturaya göre yapılır.9,2, Yüklenici, Sağlık Bakanlığı üxrs tü"i"re Kaynak,arı Yönetim Sistemi)
?:r?;"İ'T:;:;;i",İ;::", 

yönetimi Ek.u",";;1;İ;iıen hİzmet tt;rıeriİen.,,p)riyodik
yükıenici faturada o,i^-"^^?,İİ!,,:::::y:,r!,u?:#*-;[l'İj,",HLtT;L"rLi'or,,"u
9.3. Tıbbi cihazların bakınrıın«ivgrffi ";;ilff J{i?Ji,,ffi ,]',,T: jiİ:ffi,ili"x,l*:,**:
olduğu takdirde yükleniciler tarafından i,giIi ..*J..'uiunin gerekler sağlanacaktır.
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