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GAMBRO MARKA HEMODİYALİZ CİHAZLARI PERİYODİK

BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

i. Teılif Verecek firma baklm-onanm yapliacak diyaiiz cihazl markasnl kapsayan Yetkili Teknik servis Beigesi'ne sahip oimaildlr.

2. TeHif verecek lİrma bakm-onanm yaplacak diyaliz cihazı markasrıl kapsayan Ts€ hizİnet yeter|ilik belgesine sahip olmaldr.
3. Teknik peİ§onelin güncel eğitim sertifikahn olmaİdlr (2020 yülİ veya sonrdgnda ahnmş olmaldır).

4. Eiqleş.n€ süresince müteahhit sözleşrnede bakm| yapEcak olan hernodiydliz cihazlarnl çal§r halde futacaktr.

5. İdare, cihazlarda meydana geletİlecek bir anza ıçin müteahhidi çağırdığı andan itibaren maiteahhit en 9eç 2 Şdirü içeİisinde servis
alDmrnhl ,frr2 İrr2h2lrihd ..iinao.fez,* .D^üic a,ra.İ,rn, c;, ltnn,,ıt,l ına2vl vpinılc ılöii| en?ew niıld,|^ı'* ana2 fı7rm'ın''

diizenleyerek bir nüshasın| blgi için hemodlraliz bölümüne, bi. nüshagn truranh ekjnde idare}E ve tİr nüshasrT da firmada

saldanmak üzere kendisinde tutacakğr.

6. Kullanrcl hatasy'hatahn d9nda gerekebilecek ttim yedek parçalar yüklerıici tarafündan siilğme dahilinde ücretsi2 olarak temin

edilecektir. Yedek parça gereKiren amalarda en 9eç 10 iş günü, yedek parça gereRinneyen anzalarda ise en geç 5 iş 9ünü
içerisinde cjhaz çnlşr duruma getiri|eceKir.

7. fukm esnaslnda cihaziara Ve üçüncü şahEiard veriiebiiecek zarariardan yüıjeniciirma sorumiudur.

8. Yüldenici, cihaza yapacağ her türlü müdahaleden sonra servis formu ile belgelerdareceKir Ve funu klinik yetkilisjne imzalatacalür.

Forİnun irrıza[ bir nü$ası Hinik yet*ilisine teslim edilecektir.

9. İdare d§andan orijinal olmayan hiçbir yedek parPy cjhazda l«llanllmak üzere temin etneyeceKir.

10. Ayllk periyodak kontrd esnagnda yapılması gerekeııler aşğda veİilmiştir;

Cihaz diş yüzey dezefftksiyonun yaplimış olduğunun kontrolü

cihazm FcH konüolünün ydp ması
kondaktivite nin konbd edilm€si

Diya|izat srcakllğnm kmğol edilmesi

Enor kod gegniş'nin kontol ediİnesl ve \€filmiş olan hata kodlannln arasnİTEsl

Dezerıfeksi_Von geçmisinin konhol edilmesi ve ekikler Varsa belirtilmesi

Clhazrü mekanik ve eklüonik aksamrıın giirsel korığolü (bağlanfolar, kaddar, korozym, gvı kaçağı vb.)

ArEa çi€rma ihtimali ohn parç(lar) ın belirlenmesi Ve bildirilrTı€si.


