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EK Teknik şannamc

Tekllifini ve niz ü rünün mark8slnl belirtiniz.

DiKxAT EDiLECEK HUSUSLAR vE ALıM ŞARTLARIl. Teklifedi|eçek ürün (TSE,I§o,CE vs) betgelerine haiz olacaktır.
Teklifedjlen malzemeler kesin sipaıiş taıihİnden itibaıen ..... gün içinde teslim edilecektir.(firma ıarafından yazllacak)Tcklifedilecek mıh.meleı en ız t yıl yüklcnici firmı gırı.-ntisi'altındı oııcıkıır.
uoeme Mallye 2 numaİalı Döner sermaye saymanItğınca Nakit durumuna göre yapllacaktür
Fatura bedeli üerinden kanuoi kesintiler yapılacakıır.
Tes]im yeai,muayen€ komisyonu nezareıinde Hasıanemiz depolandır,
IhaleyIe,ilgiliçlkabilecek anlaşmaz llkIaİda AkçaİaIe mahk;eleri yelkiIidir.
Urtinc ait garanti belgeleri malın teslimi.sırasında Hastanemiz Dayanık|ı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim ediıeccktirMılzemelcrin montıj ve onırımI yüklenici lirmı tırafindan yap,l"."lİİ.
Tekliiini verdiğniz ürinün barkod nıtmarasrnı teklif ka!ıdına yazınız.
Toplım fiyat üzerinden değ€rlendiril€c€ktir.
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OTOMATtK KONTRAST/RADYoFARMAsÖTlK
ENJEKSYoN clHAZl GÜÇ KONTROL KARTI ADET
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Noı: Teklillerde karalama ve Daksil keşinlikle olmavacakıır

Sırı No Mılın / Adı Birim Birim Tutıİ
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oToMATiK KONTRAST RADyoFARMAsörix rN"rıxsiyoNcigızıcüç xoıvrnoı- xınİİ -"
roxııix şınrxeuBsi

.1 PS,l onanm antlaşması olan firma parçayı takacakhr.z. uoo s! olan malzemelerde üb faturalarda belirtilmelidir.3. Marka:MEDTRON model:ACCU-rRONaİ

4, MENDTR.N oToMATiK ENJEKTÖR CIHA.I için istenen parçalar tamarnenorijinal olup cihazın çalışmasl durumu ile herh"rgüir.o-n t"şkiı ;;;;h".. "

5. Yetkinlik belgesi istenecektir.

6. Parça orijinal olmalıdır.

GARANTİ, MONTAJ, EĞİTiM VE DİĞER HUSUSLAR

l, Cihazlann bakımı ve kullanımı ile ilgili eğer orijinal dilinde kullaıum krlavuzu varsa
bu kılavuz ve Tiirkçe kullanım kılavuzu cihazın kurulduğu birimde sorumlu kişiye

TEKNİK Öznrıİxırn

teslim edilnelidir.

2 cihazların servis krlavuzları (cihazın mekanik, elektrik ve elektıonik devre
şemalannı içeren servis manueli) klinik Mühendislik Hizmetleri birimine teslim
edilmelidir

3. cihazlar en az2 yıl garant|li olmalıdır ve en az 10 yıl yedek parça teknik servis hizmet
garantisi bulunmahdır. Garanti stlresi boyunca periyodik bakımlan kullanım
kıIavuzunda belirtildiğ gibi yapılacaktır. (2 ayda bir)

4. Yükleniciye anza bildirimi giırıde 24 (yirmidört) saat, haftada 7 (yedi) giın ve titn
bayram, resmi taıil giirıIeri esasına göre resmi yazı, telefon veya faks yoluyla
yapılabilmelidir. Anza bildirimi telefon ile 24 saat boyrınca yapılabilir olmalıdır.

5. Anza bildirimini izleyen 24(yirmidört) saat içerisinde tıbbi cihaza müdahale
edilecektir. Bu süre mesai dışı zamanlarda ve resmi tatil günlerinde 48 (kırk sekiz)
saattir. Anza çöziıınü 36 saatten fazla olması halinde cihazın yerine aynı görevi yapan
geçici bir cihaz bırakılacaktır.

6. Garanti siiesi içinde, her bir sistem ve clhaz için yıllık çalışma ve kullanılabilirlik
ölçümü en az o/o 93 (% 95 up-time) olmahdır. Buna göre her bir sistem ve cihaz, oh

95 likup-time oranı ile yılhk olarak (yaklaşık 8765 saat lik bir periyodu ifade eder) en
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faz|a l8.2 gtiııı (yaklaşık 438 saat) çahşma ve kullanım dışı (downtime) kalabilir.

Buna göre sistemler; eğer bir yıl içerisinde aflzA veya diğer et}iler nedeniyle l8.2

gtiııden daha az (% 5 down-time) hiznet veremezler ise bu süenin bakım-onanm

süresiıe eklenmesiıe gerek yoktur. Ancak, yıllık olarak l8.2 günü aşan siire kadar

bakım-onanm zamanına iki kat siiıre eklenecektir ve bu sürede cihaz bakımlan

ücretsiz olarak yapılacakiır.Down time süresi ırızanınfirmaya bildirilmesiyle

başlayacak, onarım tamamlanıp sistemin fıal halde teslim edilmesi ile sona

erecektir. İstisna parçanın hastane idaresi tarafından temin edildiğ hallerde yedek

parça ihtiyacının idareye bildirilmesi ile yedek parçanın temin edilerek yükleniciye

teslim edilmesi arasında geçen süre down time olarak sayılmayacaktır. Ancak istisnı

parça alımınrn yiklenici firmada kaldığı durumda(resmi sipariş firmaya

ulaştıktan sonrı)l0 gün sonra down time başlır.

7 Cihazlann garanti süresi boyunca periyodik bakım ve onanmı orijinal kullanım

kılavuzunda be|irtildiği şekilde ve yine belirtilen stirelerde yti,klenici fırma tarafindan

yaptınlacailır.

& cihazlar ile birlikte fabrikı çıkış kalibrısyon rıporları klinik Müendislik

Hizmetleri birimine teslim edilecektir.Aynca kalibrasyon etiketleri cihazlara

yaptştırılmış olmalıdır.Bu etiket içerisinde kalibrasyon tarihi, son geçerlilik tarihi

bilgileri mutlaka o|malıür.

9. Faturalarda veya fatura ekinde teslim edilen cihazlann marka, model ve seri

numaralan yazacakır.

l0. Teklif veren firma teknik şartnamedeki maddeleri cevaplayarak şartnameye uygunluk

belgesi hazırlayacaııır. Teknik şartnamede istenilen Özelliklerin hangi dokümanda

görülebileceğ belirtilecektir. Bu cevaplar orijinal dokii,rnanlan ile karşılaştınldığında

herhangi bir farklı|ık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır. kurum istediğ

taktirde cihaz demosu isteyebilecektir. Teknik özelliklerde belirtilen özelliklere firma

uymuyor ise firma değerlendirme dışı bırakılacaktıı.

lt. satıcl firma, cihazlan ücretsiz olarak monte edecek ve tii,rn malzeme ve aksesuarları

ile çalışlr durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar

fi rma tarafi ndan karşılanacaktır.

l2. İhaleyi alan firma, cihazlann kullanımına ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafindan

idarenin belirleyeceği sayıda personeIe lne idarenin belirleyeceği güfl veya gtiırılerde

ücretsiz eğitim verecektir. Bu eğitim klinik Mühendislik Hizmetleri personeli

tarafindan kayda alınacakiır. 
$+^o s §%r^\.
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ı3. ihaıel aIan firma, cihazlann bakımı ve olası anzalann gideril-ınesi ile cihaz açılış
kalibrasyonuna ilişkin teknik servis eğtimini kendi eğtil-ıniş personeli tarafindan
idarenin beliıleyeceğ sayıda personele yine idarenin belirleyeceğ gün veya günlerde
ücretsiz eğitim verecektir. Bu eğitim klinik Mühendislik Hizrrıetleri personeli
tarafından kayda alınacaktır.

14. Alınacak ürün, tıbbi cihaz yönetmeliğnin 3.madde (o) bendi gereğnce tanı, teşhis
ve/veya tedavi amaçlı kullanılacaktır.

15. yiı,klenici firma tarafindan teklif edilen cihazın Ttırkiye ilaç ve Tıbbi cihaz ulusal
Bilgi Bankasında (TiTUBB) kaydı bulunmalıdır ve bu durumu ihale dokiiıınanlan
içerisinde belgelemelidir. Teklif edilen cihazın UBB bilgisi doğuluğu TiTUBB ve
MKYS'den kontrol edilir.

l6. yüklenici firma teklifle birlikte
dokümanlannda beyan etmelidir.

Satış Yeri Yeterlilik Belgesinİ satın a|ma

l7. Ürtırıiiüı irsaliyesinde ve faturasında uBB kodu ibaresi belirtilmelidir.

l8. UBB' ye tabi olmayan malzeme alınacaksa kapsam dışı olan cihazlar için..Tıbbi
cihazlarla İıgiıi ıııaı ve Hizmet Alımı işlemleri" konulu genelgenin 2.4. maddesi
gereğince satın alma siıreci tamamlanmadan malzemenin imalatçı veya ithalatçısı
tarafindan Ttı,rkiye İIaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan gön§ alınarak TI(HK Mali
Himıetler kıınıın Başkanlığna bilğ verilecektir. (Bu ünumda teklif edilecek
üriiıııler için firmalar ihale öncesinde gereken görüş almayı ve bilgi iletimini
tamamlamalıdır. )

19. Cihazla ilgili yapılacak ttlm işlemlerde MKYS ismi kullanılmalıdır.

20. Bakım, onanm yada yapıIan diğer işlemlerle ilgili hazırlanan teknik servis formlannda

ktiııye numarası doldurulacak alan olmalıdır ve işlemi yapan personel tarafindan bu
alan doldunılmalıdır.

TJşlnır Kayıt
C?nan KoR|'
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