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EK: Tekn ik şarmame

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARil. Teklif edilecek ürtin (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz oIacaktırTeklifedilen malzemeler kesin sipariş tarih inden itibaren..... gün içinde teslim ediIecektir.(fi rma tarafrndan yazılacak,ıTeklif edilecek malzemeler en az l yıl yüklenici firma garantisi a|tında ola caktlr.Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye saymanllğınca Nakit durumuna göre yapılacaktırFatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır
Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdırihaleyle ilgili çıkabiIecek anlaşmazl*larda Akçakale mahkemeleri yetkilidirü rilne ait gaİanti belgel eri malrn teslimi sras ında Hastanemiz Dayanıklı T nır Kaylt Kontrol Birimine teslim edilecektirMalzemelerin montaj ve ona rım ı yüklen ic i firına tarafınılan yapılaca ktl
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Toplam fiyat üze rinden değerlendiril ecektir.
umaraslnl teklif kağıdına yazınz.
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ALKOLOMETRE KALİBRASYON TEKNİK ŞARTNAMESi
Tf,KNİK ÖZELLİKLER

l.Eastanemiz çocuk servisinde kullanılan NmoN KOEDEN marka cırdiolife modeldefibriilatör için l adet ekg kablosu eksiktir.

,,.';ff':ru"İrfJ:ljİ-# servisinde kuııanııan LiFEpoiNT marka pro modeı için
3.hastanemiz ıcil servisinde kullanıtmakta olan PHILIPS MARKA mp40 model tıbbımonjtgr.jcin l adet spo2 1 adet ekg kablosu ," İ 

"t"İİr^lvon manşonu
.Eksiktir ve bu kabIolar ara bğlantı kablola.;;İ; İİlikte al,nacaktır.4. Istenen parçalar cihızı bire Ü. ry".h;;;;.İ,;:''
5.Parçalar orijinal ve garantili olacaİtır.
6.Cibaz denenip kontrot edildikten sonra numune kabul ediiecektir.7.Kargo gönderim ücretinden n.." .o.rrl, trİlrl"l.n..
8,Herhangi bir sıkıntıdı yüklenici n.." *.o.],iiiiJi""rı.t,..

GARANTi, MONTAÜ EĞiTİM VE DİĞER HUSUSLAR

l, cihazlann bakımı ve kullarımı ile ilgili eğer orijinat dilinde kullanım kılavuzu varsa
bu kılavuz ve Türkçe kullanım kılavuzu cihazın kurulduğu birimde sorumlu kişiye
teslim edilınelidir.

2 cihazIann servis krlıvuztarı (cihazın mekanik, elektrik ve elektronik dewe
şemalanru içeren servis manueli) klinik Miüendislik Hizınetleri birimine teslim
edilmelidir.

3, cihazlar enaz2 yıl garantili olmalıdır ve en az 10 yl yedek parça teknik servis hizmet
garantisi bulunmalıdr- Garanti süresi boüunca periyodik bakımIan kultarum
kılavuzunda belirtildiğı gibi yapılacaktır. (2 ayda bir)

4, Yukleniciye anza bildirimi gtiüı,de 24 (yirmidört) saat, haftada 7 (yedi) giiü.n ve tiıüın
bayram, resmi tatil gifuıleri esasına göre resmi yazı, telefon veya faks yoluyla
yapılabilmelidir. Anza bildirimi telefon iIe 24 saat boyunca yapılabilir olmalıdır.

5. Arıza bildirimini izleyen 24(yirmidört) saat içrisinde tıbbi ciha,a müühale
edilecektir. Bu siire mesai dışı zamaılarda ve resmi tatil giiııılerinde 48 (hrk sekiz)
saattir, Anza çöziıürnü 36 saatten fazla olmasl halinde cihazın yerine aynı görevi yapan
geçici bir cihaz bırakı lacaktı r.

Garanti siiıresi içinde, her bir sistem ve cihaz için yıllık çalışma
ölçiirnü en az Yo 95 (% 95 up_time) oImalıdır. Buna göre her bir
95 likutrtime oranı ile yllık olarak (yaklaşık 876

Canan
sK6ffitılihiir eeri

ve kullarulabilirlik

sistem ve cihaz, o/o

yodu ifade eder) en

,*§ffi'

6

Taşınır Ka kilisi



fazla l8,2 giııı (yak.aşık 438 saat) çalışma ve kullanım dışı (down-time) ka,abiliı.
Buna göre sistemler; eğer bir yıl içerisinde an,a veya diğer etkiler nedeniyle l8.2
giııııden daha az (o/o 5 down-time) hizrrıet veremezler ise bu siiırenin bakım-onanm
süresine eklenmesine gerek yoktur. Ancak, yıllık olarak t8.2 giiünü aşan siire kadar
bakım-onanm zaman,a iki kat süre ekleneceklir ve bu sürede cihaz bakımlan
ücretsiz olarak yapılacaktır.Down tıme süresi arzanınfirmıya bildirıtmesiyle
başIayacık, onarım tamamlanıp sistemin faat halde teslim edıtmesi ile sona
erecektir. istisna parçanın hastane idaresi tarafından temin edildiğ hallerde yedek
parça ihtiyacınrn idareye bildirilmesi ile yedek parçanln temin edilerek yükleniciye
tes,im edilmesi arasında geçen siıre down time olarak sayılmayacaktır. Ancak istisna
parça alımının yük|enici iirmada kaldığı durumda(resmi
ulaştıktan sonra)l0 gün sonra down time başlar.
cihazlann garanti süresi bolunca periyodik bakım ve onanmı orijinal kullanrm
kılavuzunda belirtildiğ şekilde ve yine belirtilen stirelerde yüklenici firma tarafindan
yaptınIacaktır.

Cihazlar ile birlikte fabrika çıkış kılibrasyon
Hizmetleri birimine teslim edilecehir.Aynca
yapıştınlmış o|malıdır.Bu etiket içerisinde kalibrasyon tarihi, son geçerlilik tarihi
bilgiIeri mutlaka olmalıdır.

sipariş firmaya

,7.

9. FaturaIarda veya fafura ekinde teslim edilen cihazlann marka, model ve seri
numaraları yazacaklır

8

12. İhaleyi alan firma, cihazlann

idarenin belirleyeceğ sayıda

ücretsiz eğitim verecektir.

tarafından kayda a| ınacaktır.

raporIarı Klinik MtlhendisIik

kalibrasyon etiketleri cihazlara

kullanrmına ilişkin kendi eğtilmiş personeli tarafindan
personele yine idarenin belirleyeceği grlrı veya günlerde
Bu eğtim Klinik Ml.üendislik Hizmetleri personeli
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l0, Teklif veren firma teknik şartnamedeki maddeleri cevaplayarak şartnameye uygun,uk
belgesi hazırlayacailır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokıımanda
gönılebi,eceğ belirtilecektir. Bu cevaplar orijinal dokiiırnanlan ile karşılaştınldığnda
heüangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaklır kurum istediği
taktirde cihaz demosu isteyebilecektir. Teknik özelliklerde belirtilen özelliklere firma
u},muyor ise firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.

ll, satıcı firma, cihazlan ücretsiz olarak monte edecek ve tiirn malzeme ve aksesuarları
ile çaIışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tiım malzeme ve masraflar
fi rma tarafi ndan karşılanacaktır.



13, İhaleyi alan firma, cihazlann bakımı ve olası anzalann giderilmesi ile cihaz açıIış
kalibrasyonuna ilişkin teknik servis eğtimini kendi eğitilrniş personeli tarafindan
idarenin belirleyeceğ sayıda personele yine idaıenin belirleyeceği gün veya günlerde
ücretsiz e$tim vereceliir.

tarafi ndan kayda alınacaktr,

Bu eğtim Klinik Milhendislik Hizrrıetleri personeli

14, Alınacak İırİin, tıbbi cihaz yöıetmetiğnin 3.madde (o) bendi gereğnce tanı, teşhisvelveya tedavi amaçIı kullanılacaktır.

15, yüklenici firma tarafindan teklif edilen cihazın Ttiırkiye ilaç ve Tıbbi cihaz ulusalBi,gi Bankasında (TiTUBB) kaydı bulunmalıdı, ve bu durumu ihale dokiiçnanlaniçerisinde belgelemelidir. Teklif edilen cihazın UBB bilgısi doğruluğu TiTUBB veMKYS'den kontrol edilir.

l6. yılıklenici firma teklifle birlikte
doküman lannda beyan etmelidir.

Satış Yeri Yeterlilik Belgesini satın alma

l7. Ürii,rıtıüıı irsaliyesinde ve faturasında uBB kodu ibaresi belirtilmelidir.

l8, UBB'ye tabi olmayan malzeme alınacaksa kapsam dışı olan cihazlar için..Tıbbi
cihazlarla iıgiıı vıaı ve Hizrnet Alımı işlemleri" konulu genelgenin 2.4. maddesigereğnce satın alma stiıreci tamamlanmadan malzemenin imalatçı veya ithalaçısı
tarafından Tt, kiye İIaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan görüş alınarak TKHK MaliHianetIer kıınım Başkanlığna bilgi verilecektii. (,u ounmıaa teklif edilecek
ürtirıler için firmalar ihale öncesinde gereken görüş almayı ve bilgi iletimini
tamamlamalıdır. )

19. cihazla ilgili yapılacak tüm işlerrılerde Mkys ismi kullanılmahdır.
20, Bakım, onanm Yada yapılan diğer işlemlerle iIgili hazırlanan teknik servis formIannda

ktınye numarası doldurulacak alan olmalıdır ve işlemi yapan personel tarafindan bu
alan doldurulmalıdır.
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