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TEKNIK ŞARTNAMESI

İşiır Konusu

Bu teknik şartname Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ne bağIı faaliyet
gösteren sağlık tesislerinin Ek-l de bilgileri butunan Biyomedikal Cihazların tekniğe ve fenne,

ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olarak yedek parça hariç bakım ve onarım hizmetlerinin
yapılmasındaki esas teknik şartları kapsar.

2. İşin Kapsımı

Arızalı olsun ya da olmasın; Biyomedikal Cihazların Periyodik Bakım, Düzenli Kontrol,
Koruyucu Bakım, Tam Bakım, Arıza Giderimi(Onanm), gerekiyorsa kurumca yükleniciden
veya değiştirme işlemlerini kapsamaktadır.

Aıızalı olsun ya da olmasın; Biyomedikal Cihazların periyodik bakım, onarım ve ayarlannın
yapılmasını, ayrıca genel bakım dışında oluşabilecek anzalara da müdahale edilmesini kaPsar.

3. Taraflar

İdare.,Şanlıurfa Akçakale DevIet Hastanesi
Yüktenİci: Yüklenilen işi veya projeyi gerekli yöntemle temin ve tamamlamayı taahhüt eden

özel veya tüzel kişİ.

4, Periyodik Bakım/OnarımGün Ve Saatleri

4.|. Bakım ve onarım işleri cihazlürürı/sistemin bulunduğu sağlık tesisinin ilgili birim

sorumlusu, Klinik Mühendislik Birim sorumlusu ve yüklenici teknik sorumlusu taraflndan

hazırlanacak takvim çerçevesinde belirlenen tarih Ve saatte yapılır.

4.2. Bakım-onarım periyotları yılda l defa olacaktır.
4.3. Periyodik bakımlar hastanenin belirlediği, hizmetin en az aksayabileceği gün ve

saatlerde yapılacaktır. Periyodik bakımlar ve arıza ile ilgili bakım onarım faaliyetleri, kurumca

aksi istenmedikçe, hafta içinde normal mesai saatleri (8.00-17.00) içerisinde yapılacaklır.

Ancak, çok acil durumlarda ve bakım-onarım uzaması durumunda, hastanenin bilgisi ve isteği

doğrultusunda, bu süre aşılabilir.
4.4. Yüklenici personeli, periyodik bakım ve onarım işlemlerini yaparken hastanemiz

bünyesinde bulunan Klinik Mühendislik Birimi personelİ gözetiminde çalışacaklır. Yapılan

ça[ışmalar hastane işleyişini etkilemeden gerçekleştirilecektir.

5. Genel Hususlar

5.1. Cihazın bakım onarım hizmeti için sağlık tesisi dışına çıkarılması gerektiğinde MKYS
den 'Emanet Çıkış',' Emanet Iade'tifle ,5§ilecektir ve yüklenici tüm ulaşlm/kargo
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masrafl arını kaışılayacaktır.
5.2. Servis hizmeti sonunda cihazda ortaya çıkan fonksiyon kaybı, onarım öncesinde var olan
işlevlerin iptali veya oluşan yeni bir arızadan firma sorumlu tutulur. Bu durumlarda her türlü
gider firma tarafindan karşılanır.
5.3. Yüklenici periyodik bakım için belirlenen aralıklarda bakım/onarıma gelmeden en az 2
gün önceden bakım/onanma geleceğine dair sağlık tesisimiz Klinik Mııhendislik Birimine yazı
veya telefoıı/faks ile bildirecekiir.
5.4. Yüklenici, periyodik bakım-onarım hizmetini başka bir firmaya devredemez.
5.5. Sözleşmesi yapılan cihazlar için İdare sözleşme döneminin herhangi bir tarihinde
herhangi bir cihazın- hizmet dışı kalmasına karar vermesi ve bu kararını yükleniciye yazılı
olarak bildirmesi durumunda söz konusu cihazın hizmet dışı kaldığı tarihten sonraki aylar için
ayrıca bakım ücreti ödenmez.
5,6. Bakım ve kontrolde, yetki ve sorumluluk; yükleniciye aittir. İdare yüklenicinin her türlü
çalışmalarındagözlemci bulunduracak, gözlemci elemanın istek ve tavsiyeleri bakımcı ytiklenici
tarafından dikkate alınacalıır.
5.7 . Bakım işleri ile ilgili aksaklıkların ve muhtemel arızaların giderilmesi yüklenici
taahhüdüne ve bakım ücreti adı altında belirtilen ücrete tabid}.
Yüklenici cihazın kullanıcılarına cihazın kullanıcı eğitimi, hastane bünyesinde bulunan Klinik
Mühendislik Birimi personellerine kullanıcı eğitimi vermek zorundadır. idare gerekli gördüğü
takdirde eğitimler tekrarlanacaktır. Eğitim verildiğine dair belgelerin bir nüshası cihazın
bulunduğu servisin sorumlusuna bir nüshası da Klinik Mühendislik birimine verilecektir.
Yüklenici verilen eğitimler için ek ücret talep etmeyecektir.
5.8. İdarenin en az l0 gün süreli yazılı uyarısına rağmen yüklenici fırma arızaya müdahale
etmediği taktirde; arızayı piyasadan yetkili bir firmaya yaptırabilecek ve ücretini yüklenicinin
hak edişinden keserek ilgili firmaya ödeme yapabilecektir. Böyle bir fiil meydana geldiği
takdirde ayrıca sözleşmede yazıIı cezai işlemler de uygulanacaktır.
5.9. Teknik Şartnamede ekinde belirtilen biyomedikal dayanıklı taşınırların aktif çalışma
süresinin toplam süreye oranı o/o95 olmalıdır. Bu sürenin tespitinde Klinik Mühendislik Birimi
kaYıtları esas alınacakiır. Aktif çalışma süresi %95 in altına düşülen her bir gün için cezai işlem
uygulanacaktır
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6.Servis Hizmetleri

6.1. Bakım servis hizmeti; Düzenli Kontrol, Koruyucu Bakım, Tam Bakım, Arıza
Giderimi(Onarım), gerekiyorsa kurumca yükleniciden parça değiştirme işlemlerini

kapsamaktadır. Yüklenici tarafından bakım işlemi sonrasında düzenlenen teknik servis

formunda, bakımı yapılan clhaza ait künye numarası mevcut olacak ve cihazın bakımı esnasında

yapılan işlemler ayrıntılı bir şekilde belirtilecektir.(Koruyucu Bakım, Aııza Giderimi, vs-)

(a) Korulucu Bakım: Sözleşme kapsamında cihazlarda oluşabilecek arızalan

önlemek, herhangi bir hatanın o(aya çıkması ihtimalini azaltmak, cihazlaıın ömninü

uzatmak ve daha doğru çahşmasını sağlamak amacı ile önceden belirlenmiş aralıklarla

periyodik olarak yapılan her türlü müdahale ve kontrollerdir. Koruyucu bakım ekli
Iistede belirtilen yıllık bakım adedi sayısı kadar yapılacaktır.

(b) Düzeltici Bakım: Cihazların prospektüsünde yazılı olan performans ve

fonksiyonlarının istenildiği şekilde yerine getirilmesi amacı ile yapılan bakımdır.

Düzeltici bakım anza olduğunda yapılacaktır.

6.2. Yukarıda belirtilen servis hizmetleri, belirtilen zamanlarda sağlık tesislerimizin Klinik
Mühendislik Birimi teknik elemanlarının gözetiminde yapılır. Klinik Mühendislik Birimi
gözetimi dışında yapılan işlemler için ücret ödenmez ve bakım yapılmamış sayılır.

6,3. Bakım, onarım, test, kontrol ve ayar işlemleri cihazın teknik dokiimanlarına ve üretici

ayarlanna uygun olarak yapılacaktır,
6.4. Yüklenici tıbbi cihazların bakımını tıbbi cihazların genel/özel bakım kuralları

çerçevesinde yapacaktır. Bakım yapılan her bir cihaz için kontrol listesi düzenlenecek ve

Hastanelerin klinik Mühendislik Birimine teslim edilecektir.
6.5, Cihazdaldemirbaşta kullanılan yazılımların olması durumund4 yazılımlarda meydana

gelen hataların düzeltilmesi için öncelikle asıl yazılım yüklenecek, bunun mümkiin olmaması

durumunda idarenin onayı ile üst sürüm yazılım yüklenecektir. Yüklemeler sonunda sistemde

eksik fonksiyon kalmayacaklır_ Lisanslama iş[emlerinin sorumluluğu yükleniciye ait;ir.(Yazılım

şifreleri ve kodları hastane idaresine verilecektir.) Bu işlemler için hastane idaresinden bir ücret

talep edilmeyecektir.
6.6. Teknik Servis Formu 3 nüsha olarak düzenlenir. Teknik Servis Formu

a) Birer nüshaları Klinik Mühendislik Birimine teslim edilir,
b) Birer nüshaları ise firmada kalır,
c) Diğer nüshalar hak ediş için faturaya eklenir,

6.7. Nüshalarda-firma kaşesi, cihazlürürı./sistemin bulunduğu ilgili serviVbirim/poliklinik
sorumlusunun, Klinik Mühendislik Birimi teknik personelinin ve fırma servis personelinin

imzaları olmalıdır. Bu rapor formlarında yapılması gereken işlerin tamamlandığı, işin yapıldığı

tarih, işe başlama ve bitirme saatleri ile birlikte belirtilir.
6.8. Kullanılacak yedek parçalar, cihalürürı/sistemin orijinal şekil ve görüntüsünü

bozmayacak ya da yapısını değiştirmeyecek biçimde olmalıdır,

6.9. Yüklenici, bakım faaliyetlerinde cihalünir/sistemi elektriksel grivenlik testlerini

yapmalıdır
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6.10. Bakım işleri neticesinde cihazın tüm aksamı devamlı emniyet içinde ve çalışır durumda
bulundurulacaktır
6.1l. Bakım ve onarım işIeri yüklenici personeli tarafından yapılacaktır. Söz|eşmenin devam
ettiği müddet içinde cihazın işleyişinden doğacak bütün teknik sorumlu|uk ytıkleniciye ait
olacaktır.
6.12. Bakım iŞleri esnasında kullanı|ması gerekli her türlü temizlik malzemesi ve araçların
temini yüklenici tarafindan bedelsiz olarak karşılanacaklır.
6.13. Bakım esnasında değiştirilen parçalar hastane Klinik Mühendislik Birimine tutanakla
teslim edilecektir. Parçalar değiştiri|meden önce hastanemiz Klinik Mühendislik Biriminin
onayından geçecektir.

7. Arızaya Müdahale

7.1. Yüklenici sağlık tesislerinin arıza bildirimini yapacağı telefon ve faks numarası ile e-
mail adresini sözleşme aşamasında yazılı o|arak bildirecek. Adres telefon veya e mail in
değişmesi halinde idareye yazılı olarak bildirecektir.
7.2. Sistem arızasının ilgili birim tarafindan yükleniciye bildirildiği gün ve saatten itibaıen
(anza ihbarı telefon teyidi ve faks veya e-mail ile yapılacaktır) yüklenici servis istasyonu
bulunan merkezlerde en geç 12 saat, bu merkezlere 40O km,ye kadar yerler için 24 saat ve daha
uzak mesafede bulunan yerler için 48 saat içerisinde müdahaIe edecek ve müdahale sonrasında
en geÇ 2(iki) gün içerisinde onarım işini tamamlayacaktır. Bakım onarımlar tınite teknik
personeli ve sorumlu personeli nezaretinde yapılacaktır.
7 .3 . Ancak yedek parça gerektiren durumlarda malzemenin temini konusunda idare
tarafından onay verildikten sonra firma bünyesinde ki yedek parçalar için 5 iş günü içerisinde
yurt dışından temin edilecek parçalar içinde 30 gün içinde onarım tamamlanacaktır. Bakım
onarımlar ünite teknik personeli ve sorumlu personeli nezaretinde yapılacaktır. Servis raporları 3
nüsha olarak servis elemanı ve sorumlu personel imzası ile doldurulacak, Ünite mührü basılarak
baŞtabiPliğe onaylattırılacak, iki nüshası Üniıede, bir nüshası firmada kalacaktır. Değiştirilen
malzeme ve yedek parçalaıın eskileri firma tarafindan tutanakla ilgili birime teslim edilecektir_
PeriYodik bakım esnasında cihaz hakkında kullanıcılara bilgi verilecektir. Cihazlar için, bir tıbbi
cihaz bakım-onarım kartı yüklenici firma tarafından hazırlanacak ve yapılan tüm işlemler
buraya yazılacak Servis birimi sorumlusu nezaretinde karşılıklı imzalanacaktır.
7.4. servis hizmeti sonunda, cihalürür/sistemin çalışma performansı test edilerek
cihazlürürı/sistem çalışır vaziyette testim edilir,
7 .5. Cihazlüniıı/sistemde fonksiyon kayıplarının tespit edilmesi halinde onarım işlemleri
bitmemiş sayılır
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8.İş Güvenliği
5.1. cihazda./demirbaşta hasta, sistem ve kullanıcı güvenliği ile ilgili korumı ve uyarı

devreleri devre dışı bırakılmayacaktır, Bu kuralın göz önünde bulundurulmamasl sonucu ortaya

çıkabilecek zarar, kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacakiır.

5.2, Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. Yüklenicinin bu

tedbirleri almamasından dolayı oluşacak her türlü zarar yükleniciye ait olup idare hiçbir

sorumluluk taşımıız. Bakım ve onarım aşamasında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

kapsamında tüm tedbirler ytiklenici tarafindan alınacaktır.

5.3. Cihalsistemin bakım onarmalarının teknoloji ve standartlara uygun olmamasından

kaynaklanan her türlü kaza ve zarardan dolayı, yüklenici doğrudan doğruya idareye karşı

sorumlu olacaktır,

9. Diğer Hususlar

9.1. Hak edişler bakım döneminin son günü itibariyle düzenlenen faturaya göre yapılır.
g.2. Yüklenici, Sağlık Bakanlığı MKYS (Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi)

Biyomedikal Teknik Hizmet Yönetimi Ekranında belirtilen hİzmet türlerindeı "Periyodik

bakım ve onarım hizmelleri (yedek parçct'mal alımı / " şeklinde fatura düzenleyecek. Ayrıca

Yüklenici faturada bakım onarım hizmeti verdiği cihazın künye numarasını belirtecek.

9.3. Tıbbi cihazların bakım ve onarmalarına ilişkin ILAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU ile

TURKIYE KAMU HASTANELERİ KURUMU tarafindan yapılan mevzuatsal düzenlemeler

olduğu takdirde yükleniciler tarafindan ilgili mevzuatlara ilişkin gerekler sağlanacaklır.
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