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l. İŞin Konusu

Bu ıeknik şartname Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesinde Ek -l de bilgileri bulunanBiyomedikal Cihazın tekniğe.r" t*İ, ıgııl ,""a#l" yönetmeliklere uygurrolarak yedekparça hariç bakım ve onar--hizmetıeri"d;;,#;'#;ui".*,"nn'u 
şartlan kapsar.

2. i§in Kapsamı

Anzalı olsun ya da olmasın; Biyomedikal cihazlann perivodik Bakım, Dııaenli kontrol,Koruyucu Bakım, Tam Bakım, Anza ciaerimilonanm;, gerekiyorsa kurumca yiiftlenicidenveya değştirme işlemlerini kapsamaktadır.

Anza'ı o,sun ya da o'masın: Biyomedikal cihazlann periyodik bakım, onanm ve ayarlannınyapılmasıru. aynca genel uati. a,ş,nau oi;ş"b,r;;;#; da müdahale edilmesini kapsar.

İdıre; Şanlıurfa Akçakale DevIet Hastanesiyüklenici; yıiıklenilen işi veya pğeyi gerekli yöntemle temin ve tamaınIamayı taahhüt edenözel veya ti.iz el kişi,

4. Periyodik Bakım/Onarım Gün Ve Saatleri

4'l, Bakım ve onanm iŞleri cihazliiu,iiıı/sistemin bulunduğu sağlık tesisinin ilgili birimsorumlusu, klinik Mtüendi:'i| piiT sorumlusu ve ytı,kıenici teknik sorumlusu taraftndan
|ılılaycal< tatvim çerçevesinde belirlenen tarih u" ,*tt" yup,l,r.+2 Bakım-onarım periyotları yılda 2 defa olacaktır.4,3, periyodik bakımlar hastanenin belirledi j, iir-"tln en az aksayabileceği gı.rı vesaatlerde yapıIacaktır. periyodik bakımlaı u" *ri iı" ııgilı tuk,. onanm faaliyetleri, kurumcaaksi istenmedikçe, hafta içinde norma' -"."i ,*tı"i 18.00-16.00) içerisinde yapılacaktır.Ancak, çok aciI durumlarda ve bakım-onanm ,--u., d,.,rur*da, hastanenin bilgisi ve isteğdoğrulfusunda, bu süre aşılabilir.
4,4, yii&]enici personeli, periyodik bakım ve onanm işlemlerini yaparken hastanemizbünyesinde bulunan kinik Miıhendislik Birimi personeli gözetiminde çalışacaktır. yapılan
çaIışmalar hastane işleyişini etkiIemeden gerçekleştirilecektir.

3. Tarıf|ar

5. Genel Hususlar

5.1. Cihazın bakım onanm
den 'Emanet Çıkış',' Emanet
masrafl annr karşı layacaiiır.

.hizmeti için sağlık tesisi dışına ç
Iade' tifleri ile teslim edilecektir

ıkanlması gerektiğnde MKYS
ve yüklenici tii,rn ulaşım/kargo
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5'2' Servis hizmeti sonunda cihazda ortaya çıkan fonksiyon kaybı, onarım öncesinde var olanişlevlerin iptali veya oluşan yeni bir arızajan firm..o-rıu tufulur. Bu durumlarda her türlüğder firma tarafından karşılanır.
5,3, Yaiklenici periyodik bakım için beIirlenen arahklarda bakım/onarıma gelmeden en az 2

ilff'i"JrH',r;İT:Lffl""eğne dair,"jru,".,.,n,,, Kıinik Mtıhendij,t ri-n.l". r_,
5,4. Ytülenici, periyodik bakım-onanm hizrnetini başka bir firmaya dewedemez.5,5, Sözleşmesi yapılan cihazlar.io. ra"* lorı"i."loneminin herhangi bir tarihindeherhangi bir cihazın- hizrnet dlşı kalmasına t"*, ,.-*l ve bu kararın yiikleniciye yazılı
:fr*JjllffiiİffiH# "ı, 

ton"u.ıi-,"İ,,r", a,o nıa,g, o.ıi""'r""',"n ayıar içın
5'6' Bakım ve kontrolde, Yetki ve sorumluluk, yt*leniciye aittir. idare yi,klenicinin her ttirlü
*ıHşfrİİ,fffiİ;ly"**. ru,l.,.i .'Ü,"ın,st"t," ta*iye[İ--r"*,., r*'.".,
5,7, Bakım işleri ile ilgili aksaklıklann ve mütemel anzalann gıderilmesi yiiıklenicitaahhüdiiuıe ve bakım ücreti adı altında belirtll.n tı.r"t" t ıia r.yii,klenici cihazın kullanıcılanna cihazın tuııur", 

"ğtıri, hastane bünyesinde bulunanKlinik Mtiüendislik Birimigördüğü;;;;;;ie';;.THİilhf 
|E}L"?.Til;:T",İ'lillfİL,r:*llcihazın bulunduğu servisin sorumlusuna bir ntıshası da k,inik Miiılıendislik birimineverilecektir. Ytiklenici verilen eğtimler için 

"t 
U...t tuJp etmeyecektir.5,8, idarenin en az l0 gün süreIi y-,ü, ,yu.,.,ru Şen yıklenic i fırma arızayamüdahaleetmediğ taktirde; anzayı piyasadan ie*ııi air n.ruyu''y"ptr."uilecek ve ücretini yüklenicininhak edişinden keserek ilgili firmaya odeme ,"rri'1*lnoa. Böyle bir fiil meydana geIdiğyIOOO"_"ry:_" sözleşmede yazılı cezai işlemler J" ,rg"l"""*tr,5,9, Teknik şartnamede ek]nde belirtiIen b,r;ff;i dayanık,ı taşınrıann akif çalışmasüresinin toplam süeye oranı o/o95 olmalıdır. n, ,u.Jt".pitinde Klinik Mii}ıendislik Binmi

Şİ',||u!]il,:]'nacaktır, 
Aktif çalışma ,*".ı "z.sİ;lürn" auşuı", her biı gün iii"."-i ıı".
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6,1, Bakım servis hizmeti; Diizenli Kontrol, Koruyucu Bakım, Tam Bakım, AnzaGiderimi(onanm), gerekiyorsa kurumca v'rı.ı.nı.ia.n parça değştirme işlemlerinikapsamaktadır, Ytıklenici 
__tarafindan bakım işlemi sonrasında dİiaenlenen teknik servisformunda, bakımı YaPılan cihazı ait ktınye numarası mevcut olacak ve cihazın bakımı esnasındayapılan işlemler aynntılı bir şekilde belirtilecehir.(Koruyucu Bakım, Anza Giderimi, vs.)(a) koruyucu Bakım: sözleşme kapsamrnda cihazlarda oıuşabilecet anzaıanönlemek, herhangi bir hatanın ortaya çıkması ihtimalini azaltmak, cihazlann ömriırıüuzatmak ve daha doğu çalışmasını sağlamak amacı ile önceden belirlenmiş aralıklarla

PeriYodik olarak YaPılan her tii,rlü müdahale ve kontrollerdir. Koruyucu İaı<ım etlılistede belirtilen yıllık bakım adedi sayısı kadar yapılacakıır.
(b) Dtiaeltici Bakım: cihazların prospektiisi.iur de yazılı olan performans vefonksiyonlannın istenildiği şekilde yeiine getirilmesi amacı ile yuı,ıun iuı.r.a,,

Dtl,zeltici bakım anza olduğunda yapılacailır.
6,2, Yukarıda belirtilen servis hizmetleri, belirtilen zaman]arda sağlık tesislerimizin KlinikMüendislik Birimi teknik elemanlannın gözetiminde yapılır. klinik Miüendislik Birimigözetimi dışında yapılan işlemler için ücret ödenmez ve bakım yapılmamış sayıIır.6,3, Bakım, onarım, test, kontrol ve ayar işlemleri cihazın teknik dokii,rnan]anna ve iiıreticiayarlanna uygun olarak yapılacaktır.
6.4. yüklenici tıbbi cihazlann bakımıru tıbbi cihazlann genel/özel bakım kurallan
ÇerÇevesinde YaPacaktr. Bakım yapılan her bir cihaz için kontrol listesi diiaenlenecek veHastanelerin klinik Mıüendislik Birimine teslim edilecektir.6,5. cihazda/demirbaşta kullanılan yazılımlann olması durumunda, yazılımlarda meydana
gelen hatalann diiaeltilmesi için öncelikle asıl yazıhm yiiklenecek, bunun mümktjn olmaması
durumunda idarenin onayı ile üst süriim yazılım ytülenecektir. yüklemeler sonunda sistemde
eksik fonksiYon kalmaYacaklır. Lisanslama işlemlerinin sorumluluğu ytikleniciye aittir.(yazIım
Şifreleri ve kodları hastane idaresine verilecektir.) Bu işlemler için hastane idaresinden bir ücret
talep edilmeyecektir.
6,6, Teknik Servis Formu 3 nüsha olarak dtizenlenir. Teknik Servis Formu

a) Birer niishaları klinik Mühendislik Birimine teslim edilir,
b) Birer nüshalan ise firmada kalı1
c) Diğer nüshalar hak ediş için faturaya eklenir,6,7, Nüshalarda-firma kaşesi, cihazliırüjsistemin bulunduğu ilgili servis/birim/poliklinik

sorumlusunun, Klinik Mtıüendislik Birimi teknik personelinin ve firma servis personelinin
imzalaıı olmalıdır. Bu rapor formlannda yapılması gereken işlerin tamamlandığı, iıin yapıldığ
tarih, işe başlama ve bitirme saatleri ile birlihe belirtİlir6,8, Kullanllacak Yedek ParÇalar, cihazliı,rüıı/sistemin orijinal şekil ve göriıırıtiısiiünü
bozmayacak ya da yapısını değştirmeyecek biçimde olmalıdır.

6.Servis Hizmetieri

6.9. Yüklenici, bakım faaliyetl
yapma|ıdır.

erinde cihazlürürı/s istemin elektriksel güvenlik testlerini
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;"i:"rffJ;:leri 
neticesinde cihazın tilm aksamı devam,l emniyet içinde ve çalışır durumda

6,1l- Bakım ve onanm işleri yiıklenici persone,i tarafından yapılacakfir. Söz.eşmenin devam
;ll,g#**' 

içinde cihazın işleyişinden a"g"""tJu# teknik sorumluluk yukleniciye ait
6,12, Bakım işleri esnasınrla kullanılması gerekli her ttirlü temizlik malzemesi ve araçlanntemini ytiıklenici tarafından bedelsiz olarak tarol-*.larr.'"
6' 13' Bakrm esnasında değştirilen p.çuıu. ı,*tun" «ıınıt ııtıı,"naislik Birimine futanaklaj#HTffİıruParealar değŞtirilmeden o""" ı,**",,ız Klinik ırıııtenaisııı. e;.imlnln

7. Araaya Müdahale

7,1. yü,klenici sağlık tesislerinin anza bildirimini yapacağ telefon ve faks numarası ile e-mail adresini sözleşme aşamasınü yazılı olarak uıai.eceı,. Adres telefon veya e mail in
!1r,s..11 

halinde idareye yaalı olarak bildireceltir. 
- --..

7'2' Sistem anzasınln ilgili birim tur"r,nau, |tıtı"niciye bildirildiği gün ve saatten itibaren(anza ihban rclefon teyidi ve faks. veya "-rıiii. ,"p,ıacaktır) yüklenici servis istasyonubuIunan merkezlerde en geç 12 saat, bu ...t"rı"r. +odL.ye kudur y", ler için 24saat ve dahal,,ak mesafede bulunan yerler için 48 saat ,ç".irına. aııauhale edecek ve müdahale sonıasındaen geç 2(iki) giiuı içerisinde onanm işini tamaırılayacahır. Bakım onanmlar i,rıite teknikpersoneli ve sorumlu personeli nezaretinde y"p,l"""tı,. 
-

7 ,3, Ancak yedek parça gerektiren durumlarda malzemenin temini konusunda idare

;T'*iHj""- 
firma btııııyesinde tJ r"İ"t parçalar ,ç, ' İİl*r.İ]erisinae

onanmlar ünite t.u.,n *.."*ilTl,;Hilt.1:tr LT::, JJffi ,"H.ilH**x;'.,fİnüsha olarak servis elemanı ve sorumlu personel imzası ile doldurulacak, Ünite mürtı basılarakbaştabipliğe onaylattınlacalq iki nushası Ünitede, i" 
"u.r,*, 

firmada kalacaktır. Değştirilenmalzeme ve yedek parçalann eskileri firma tarafinaan tutanakıa ilgili birime teslim edileceklir.Periyodik bakım esnasında cilı,a: hakk|:da rriı"..ı"."'uie verilecektir. Cihazlar için, bir tbbicihaz bakım-onarım kanı vüklenici n,.u t"runnaan nul,rıunr.uı. ve yapllan tüm işlemlerburaya yazılacak Servis birimi sorum lusu r.-;.;;";;i;;i,kı, imraıana"ah,..7,4, Servis hizmeti ,orT9, 
"lı,-''""v.i.i.,,-'" *',r,,u performansı test edilerekcihazlii,rtlıı/sistem çalışır vaziyette teslim edilir.

;,i.#,H#:ı/sistemde 
fonksiyon kayıplannın tespit edilmesi halinde onanm işIemleri
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5,1, Cihazda/demirbuuo 
!::1 .sistlm-ve kullanıcı giivenliğ ile i.gili koruma ve uyandeweleri dewe dışı bırakılmayacaktır. Bu kuraIın gi. i",ira" bulundurulmaması sonucu ortayaçıkabilecek zarar, ka,a ve hasarlardan yilklenici ,oİr-r, Jru.u*a,..5'2' yti'klenici her tiirlü can ve mal giivenliğ tedbirlerini almak zorıındadır. yti,klenicinin butedbirleri almamasından dolayı oluşacak tei ttınltı ,".". y,*ı"ni"ıye ait olup idare hiçbirsorumluluk taşımaz, Bakım ve onanm aşamasında 633l sayıIı iu s"ğh; ;;;;;"""iŞ;-*"

9:.*119 r* tedbirler yıiklenicl tarar,naa, 
"l,*.J,.. 

""

5.3. Cihazlsisteminbakım
kayıakianan her ti,.lü ur, 

o*-'*ıın teknoloji ve standartlara uygun olmamasından

sorumlu o.acaklır. 
ve zarardan dolayı, ytiklenici doğudan ao"ğırya iJ*r" l,".u,

8.İş Güvenliği

9. Diğer Eususlar

9,1, Hak edişIer bakrm d<ıneminin son giirıü itibariyle diizen]enen fatuıaya göre yapıhr.9,2, Yiı&lenici, Sğık Bakanlığ ı,4.^--il;;Ji" ruynaı,ı"n Yönetim Sistemi)Biyomedikal Teknik Hizrnet Yönetimi Et urnau u"iı.tıen hizırıet tiirlerinden ''Periyodikbahım ve onarım hizmeılerı 1yeden parçınaı','' i, "1:'iolrı,,ae 
fatura diızenleyecek. Ayncayiiklenici fafurada bakım onanm hizırıeti verdiği cihıazınk*r" nur-"rrrı belirtecek.9,3, Tıbbi cihazlann bakımıe onarmalanna ilişkin İLAÇ VE TIBBi .İHAZ KURUMU iıeTÜRKiYE KAMU HA.TANELERi Kü-,RUMU ;;;" yapl,an mevzuatsal diiaenlemeleroIduğu takdirde yii&leniciler tarafindan ilgiIi ,*rJ-"'ilruin gerekler sağlanacaktır.
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