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PARÇA DAHİL CİHAZLAR iÇİN BAKIIII-ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ
konu: Hastanemizde bulunan a*ğıdaki cihazlanır ayarlannın ve periyodik bakımlannın yapılması,ttiın işlerlik testlerinin ve fonksiyonlannrn kontroltıç-;;-" tespiti ve giderilmesi için yedekParÇa dahil iŞidir,KuIlanıcı hatalan,Her. türiü ."rt .",."."İo"kım kitleri,bataryalar,oksUen sensö.er,filitro,tüm problar, sarf ve aksesııarlar hariç.; sadece tireticinin Lrvis manuelinde belirtilen ayarlarlnln veperiyodik koruyucu bakımlarının.yapılması.'iüm işı"rııiĞ.tı"inr r"-toniriv-onıli,,i,i"i"iliJrul'i1,..'"""giderihesi içjn gerekli mühendislii hizmetlerini k"pL-,#ı.i"iii" " -

sistem'e bağIı olarak bulunan yan birimlerin bakrm onanm hizrnetleri ile yedek parçalan sözleşmekapsamına diihil değiIdır.
CIHAZLAR,

5 ADETERruNçözcANBABY NEST KüVöz ciHAz

l, yüklenici mukavele süresince periyodik koruyucu bakım ziyaretlerinde bulunacaktır. sözkonusıı ziyaretler çalışına saatleri esnasındu ia-" ," Yıiklenici *.rnJ"- -üş.ryuvanlacak olan bir zaman tarifesine uygun olarak |apılacaktır. Balam hizrrıetleri mesaigiinleri_ esnasında, yani Pazartesi'den cima'ya tra- srat O8:0O ile 17:30 arasında tatbikedilecektir. @u mukavelede normal çalışma iaaıeri diye *,ı.rk;,;.ia;ilŞ, 
'.-r,balram ve resmi tatil giimleri iş günü ;hrak ditl.ut" alr.ryu"rko

2, Teklif 
.verecek Firma, stizleşme konusu ciha-zı Bakrm-onarım ve ayarlan esnagndakullanılacak ve cihazrn ureticisi tarafından hazırlanmış servis Manuelinde belirtilen rumölçiiııı ve test cihazlanna sahip olacaktır ve gerektiğrj" iJr"'v.-iu.-;;;#:""*

3, Koruyucu ve düzeltici P*].9 periyodik ayarlama ve test,er üetici firmanınspesifikasyonuna uygun olarak ifa edilecektir. Yiıkıenici her servis ,ıy..iina* 
'.o,ou

mü$eriye, yapılan işleri ve. tedarik edilmiş olan herhangi bir yedek puiçuv, 
-il.ıir'"" 

ui.servis raPoru ibraz edecektir. İdare yetkilİsine de imzal-atılacak u, ,lp,İ"İ" Üi.lıı.ı,".,idaıeye verilecektir. idarenin cihaz mahalline sozleşme süresince her bir cihaz için l(Bir)adet ana bakm yapılacaktır.

4, Bakım-onanm sonucunda cihazda fonksiyon kaybı olmayacak veya onanm öncesinde vaıolan işlevler iptal edilmemiş olacaktır.

5, Herhangi- bir zamanda cihazn teşhis ve tedaü amaç|ı fonksiyonlarının nitelik ve nicelikolarak, Üreticinin belirlediğ_ nofoü-o uıt n, atıŞi.rı durumlan ''anza'' olarak kabuledilecektir. Yüklenici bu anzalara müdahale etınekle yııkİinlüdür.

6. Yüklenici, İdare yetkilisinin sozl eşmede yazıIı olan tebligat adresi, web tabaııJı portal,telefonu veya fax'ına Yiiklenicin ln mesai saatleri içerisinde (Pazartesi -Cuma 08:00-17:30
arası; Resmi tatiller ve dini bayraml ar hariç) yapmış olduğu bildirimi takiben en geç 24 saatiçerisinde telefonla veya çewimiçi müdahale edecek çevnmıçı veya telefon desteğ ilesorun çözülemiyor ise, en geç 3(üç) gün içerisinde sisteme yerinde mürlehale edecektir,Parça değişiminin gerekmediğ durumlarda arıza bildiriminden sonra en fazla 4(dört) işgiinü içerisinde arızayı giderecektir. Anzanın giderilmesi için yedek parça gerekmesi
durumunda ise kullanıcı hata.tan ve tilın sarf malzemeler hariç yüklenici parça dahilkapsamında üretici onaylı belgeli, orijinal parça değşimleri onanmını yapmaklamükelleftir kullanıcı hatalan yedek parça ve ttiım sarf malzemeler için idare'ye teklifgönderecektir. İdare'nin teklifi kabul ettiğni belirten slpanş yzızıstn!n yükleniciye
ulaşmasını ve proforma faturadaki hususlan venne rmesini müteakip teklif şartlannda
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belirtilen teslim siiresi içerisinde malzeme teslirn edilecektir. Teslim süresi, resmikurumlarca iüalatı kısıth. y? d?. özel izıe tabi yedek parçalaı g.i"itiei-Jr-;l".a,
yüklenicinin bu durumu belgelendinnesi ile idare tarafindaı uratııacaıiır.

7, sözleşme siinesi boyunca sistem'in yi,iklenici personeli dışında bir diğer yiiklenici veya
şahısa bakım ve onanmrnı yaphrmamalıdır, aksi takdirde, 

"iır-a, oıuğoiı"".t .uoo ,.manevi tiiıın hasarlaıdan yülenicinin herhangi bir sorumluluğu buı*uyu"rk,r. --'

8. Doğal- felakelg, vansrn, sel vesaire mücbiı sebepler ve elektrik ve su kesintileri veyamontaj değişiklikleri veyahut cjhazlann yanlış kullanılması doıayısıyıa 
-ytiü*i.inin

kontrolü dışında meydana gelebilecek maddi ve maıreü hasaılardan vtıtl"rii.i-*n .ı,olmayacakhr. Böyle bir 
- 
hasar durumunda, hasar tespiti ytiıklenici y"*ııri 

-t-urrnaan

yapılacak ve bu konu ile ilgili tiim masraflann idare tarafindan odenmesi üva, ı"yüklenici 
_anzantn giderilmesine çalışacaktır. Bu süre içerisinde, .ıı,J,o çırş,? ı,ıa"

bulundurulamamasından Yüklenici sorumlu tuhılmayacaktır.

9. 9.+azda parça değşmesi gereken durumda, ytiıklenici değişmesi gereken parça fiyat
bilgisini idare onayına sunmak zorundadır. Finna teklifinin-ıİ-" tİ"t 

"""yrİ__d-- 
*nr.

değşcek yedek parçalar, ciha"ın orijinal şekil ve görüntüsıintı bozınayacak yİ a" yup".,
değişirmeyecektir.

10. stElorm9 kapaımındı kurun tıİartndın ıomın €dllcn Yo ıruıııİıııın flım sarf mıızameloİİn
oİuınaı olmamaıı durumundı yışınıceİ tüm rıhntlırdan ldıİ€ 3orumıudur.

1l. Yüklenici her ttiırlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.

12. kulla-ırılan parçalaı yeni ve orijinal paıça olmalıdır. yüklenici yedek parçalan ilgili cihazın
ıiıretici firmasınd,n temin ettiğni ve tiıretici tarafindan kalite konrolıınıri yaprl-,ş
olduğunu belgeleyecektir.

13. Değştirilen parçalar, hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sohnayacaktır. Bu
değşimlerde cihaan, hastanın, kullanıcının ve çewe emniyetini tehlikeye düşürecek
teknikler ve yedek parçalar kullanılmayacakiır.

14. Üıetici .k|vnuırı, olmayan herhangi bir aksesuar, yedek parç4 ek üniteyi bakım-onanm
yüklenicisinin onayı olmadan bu sözleşme kapsamındaki sistemlere takılmayacak ve
takılması idaıe tarafindan talep edilmeyecektir. Bu kapsamda yüklenicinin bilgi ve onayı
olmadan sisteme yukanda belirtilen şekilde takılan aksesuar, yedek parça Ğ ek tınite
sisteme VeYa idaıenin herhangi bir mülkii,uıe zaıar verdiğ takdirde yıi&Iİnicinin hiçbir
sorumlu|uğu olmayacak, sistemde oluşan anzanın giderilmesi bu sözleşme kapsamı dışında
ayn bir ücret karşılığnda değerlendirilebi|ecektir.

l5. ytiklenici mevcut sistemlerdeki bakım hiznetlerine yönelik veya sistemin çalışma
ömrüntlıı uzatılnası amacı ile elinden gelen çabayı gösterecek, bu çalışmalarda en gelişmiş
teknoloji ile en kaliteli materyal ve en yiiksek kalite kontrol parametreleri kJlaııarak
gerçekleştirmek için çaba sarf edecektir.

16. Yüklenici fınna; ilgili
güncellemeleri (update)
yükümlüdiıf. 'ffe$rÇtF'" 

uyguıamakıa
cihazlarda mevcutsa iiıretici firrnanın gönderdiği tiim yazıhm
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17, yüklenici, sistemde otuşabilecek arızalata uzaktan bilgisayaı erişimi ile de mtidahale
:d:9il"-I teknik alt yapıya. sahip olOrgrn, laar"ye ıaabhüt edecektir. idare, UzattanErişim Hizııetleri içiı gerekli tum altyapi yazı- ,i aon-,r* sağlayacaktır. Buna goreIdare'nin eğer mevcut bir.intemet çrı,rş'rru, l." ,ist".ı".ın urır-rJig, v.."l]ı.iı"."tnetwork hattını §tatik IP'li olarak sağIamjıdır, intemeiçıkışı bulunmuyo."ise'iJ."l ioi"-",sağ|aYıcının sunduğu statik IP'ye sahip olan en dtişıll'hızh eosı ur-elrrt,-'uı*-,rioi($f*rıum. 1024/256 Kbps)ıeırıin.ede."ttı.. ia-., -ilı- uiıg,*y;";;ffi;;or,"süekli çalışır o'masını 

,sağlayacaktır _ 
ıiıgı gıivenG ve gızlilik çerçevesinde uzaktaneriŞim desteğ sağIayacak,firmanın nlıgı Ğuvİnligİ İon"ti. sısteml ı§o i}oooıu.ıg".ıolmalıdır. Ytııklenici bu belgeyi yoo.tirİ .uoırıJİa'r.

(ıuı)
ı ax,vı ı9a 4 defa yapılacak bakımları müteakip eşit miktarda l@ir) adet bakım onanm fafurasıkesilecektir.

19. Firma 12426 kapsamlı TSE Hizınet Yeterlilik Belgesi sunacaktır.

20. ilgili cihezn marka ve modeline göre ana tireticiden temsilcilik veya yetkili servisolduklannı gösteren belgeyi ihale dosyasında ,unrnJ,dr.

21, Bakım onanm işini gerçekleyirecek olan ytiklenici; ilgili cihazn eğtim merkezinde
marka. ve modele aıt eğtimleri almış ve iiretici firma İ-.r,na- o"ivı-r,i':tJ,t-.Sertifikası" bulunan ve Tıırkiye sınırian içinde ikamet ed en en az ı i.üı. İ*.İ"lı"aıt ilgili sertilikalan teklif belgesi ile birlikİe sunmalıdır.

22, cihazda ihtiyaç duyulabilecek yedek parçalar için yiiıklenicinin deposu olmalıdır. Bu depo,paıçalann saklama koşullanna uygun olacak şekilde minimum 8 c maksimum 40 caralığında ve nem seviyesi l0o/a-90%o aralığınd4 ISo 9001 ve ISo1400l standartlanna
uYgun olacak Şekilde tasaılaıımış olmalıdır. YtüIenici bu standartları belgelendirecektir.

23. Yüklenici firm4 cihaz kı"ıllanıcılan tarafından 7/24 erişim sağlanabilecek web tabanlı
eğitim çöziımü sunabitmelidir. Bu çöziiın kullanrcılara mevcut eğitim içerikleri içinden
kendi planlamalarını yapmalanna olanak sağlamalıdır.

24, Yüklenici firma, kullanıcılann cihazlan ile ilgili servis taleplerini 7/24 bildirebileceği, butaleplerin detaylannı takip edebileceği, ve de raporlayabileceği web tabanlı uı. İo.tasunmalıür. Bu çözüm sayesinde kullanıcı kendi cihazlarının rutin bakrmlannı takip
edebilmeli, geçmiş imzalı teknik servis raporlanna ulaşabilmeli ve dosyaIama amaçlı
indirebilir olmalıdır.

25. yüklenici bu durumda iıretici firma Fdlfu yazlmış bilgilendirme yazrsı idareye teslimetrnelidir. Parça gerekmesi durumunda yiiklenlcı uu tonuaa- azaıni çabayı gorr".#i -""ı.buna bağlı olarak l0 yıl parça taaıııııinı biten cihazlar için tiretici i-,i, p-İ" 
-i,r"-i

durduğu taktirde üretici Fırmadan alınan belgeyle anzanın giderilememesi mtı,nkiino].uil.g, ve. ciha.zn çalışhnlam635, ar-.,iau ilgili cihaz 
"-ıuş,ou 

d;-;;;",alınabilecekir.
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