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Tıbbi Cihazlar: T.C.Sağlık Bakanlığı taraflndan yayınlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'nde

yer alan ve Akçakale Devlet Hastanesi ne kayltlı ve yukarlda listelenen cihazlardır.

2-yedek parça: Ait olduğu ana cihazln fonksiyonunu tam olarak yerine getirmesi,

aslının bozulmamasl Ve bütünlüğünün sağlanması için gerekli olan ve ana cihazla tam

uyumlu çalışan her türlü elektrik, elektronik, mekanik, cam, kompozit, der;, plastik,

lastik ve tekstil ürünü parçadır.

3_Ariza: Herhangi bir zamanda cihazın herhangi bir fonksiyonunun nitelik veya nicelik

olarak Üreticinin belirlediği normların a|tına düşmesi durumları arıza olarak kabul

edilecektir.

4_Bakım: Cihazın arızalanmasını önlemek ve verimliliği artırmak amaclYla; cihazın

gözle kontrol edilmesi, fonksiyonlarının testi, teknik ömrünü tamamlayan parçaların

değiştirilmesi, ayarların yapllması, toz temizliği yapılmasını kapsayan işlemdir.

olarak yerine getirmesine engel olan hususun ortadan

s_onarlm ve tamirat: Cihazın fonksiyonunu tam kaldırılması faaliyetlerinin tümüdür,

6-Bakım - onarım Formu: yüklenici tarafından yapılan işlemlerin tamamının yazıldığı,

yüklenicinin ve faaliyeti gerçekleştiren çalışanlarınln bilgilerinin bulunduğu formdur.

7-Kısaltmalar

Bu teknik şartnamede "Tıbbi Cihazlar" ifadesi yerine bu maddeden itibaren "cihazlar"

ifadesi ku lla n ıla ca ktır.

Bu teknik şartnamede "periyodik bakımlar ve/veya onarım hizmetleri" ifadesi yerine

bu maddeden itibaren "servis hizmetleri" ifadesi kullanılacaktır,

8-Genel Hususlar

Cihazlarda giderilmesi istenen arızalar ve yapılması istenen işlemler "Teknik İstekler"

kalite güvence, ürün güvenliği ve diğer belgelere ilişkin hususlar idari şartnamede

belirtildiği gibi o|acaktır.
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KONU: Bu teknik şartname, T.C. Sağlık Bakanlığı Akçakale Devlet Hastanesi

demirbaşına kayıtlı bulunan ve yukarıda listelenen tıbbi cihazlar için 1YlLLlK bakım,

yılda 2 defa onarım hizmet işlerini konu alır.

başlığında a çıkla n m ışt ır.



I. ,2.,3. ve 4, Kısımın her biri
yapılacaktır. İstekliler katıldıkları
zoru nda dır.

işin yapılmasl için gereken personel Ve eğitim durumuna ait belgeler 5. Maddedeki

belirtilmiştir.

ayrı bir kısım olup, değerlendirmeler kısım olarak

kışımlarda yer alan tüm kalemlerine teklif vermek

TEKNiK istıxlın

, Ak9a

GENEL iSTEK VE KURALLAR

Madde 2 ve 3,de özellikleri belirtilen sistem Ve donanımlar için yapllan bakım, onarım,

kalibrasyon, muayene, deney ve kalite kontrol hizmetleri sözleşmesi gereğince

Hastane idaresi ve Yüklenici aşağıda yazılı yükümlülükleri yerine getirmeyi taahhüt

eder.

yüklenici teknik personelleri sözleşmenin imzalandığl günü takip eden en fazla 30 (otız)

gün içerisinde Hastane idaresine müracaat ederek ünitelerde bulunan sistemlerin bakımınl

yapacak ve servis formunu bölüm şefine imza ve tasdik ettirecektir,

yüklenici tarafından tedarik edilen yedek parçaların cihaza bağlanması durumunda, cihazın

çalışırdurumagetirilmesinekarşın,değiştirilenparçalarınyeterliuygunluktaoImaması
,uı"uıvıu zaman içinde oluşacak olan hasarlarln sorumluluğu yükleniciye ait olacaktır,

Ancak,yüklenicitarafındantedarikedilmeyenyedekparçalardankaynaklananhasarlarda
yüklenicinin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır,

Değişecekyedekparçalarcihazlnorijinalşekilvegörüntüsünübozmayacakve/veyayaplslnl
değiştirmeyecektir.

yapılan bakım ve/veya onarım iş|emi sonucunda, cihazda, belirlenmiş ve onaylanmış olan

arızalar ile sorun|ar giderilmiş ve çalışır durumda idareye teslim edilecektir,

cihazda kullanılan yazı|ımlarla ilgili sorun olması durumunda, yazıllmlarda meydana gelen

hataların düzeltilmesi için idare tarafından temin edi|ecek yazılım yüklenecektir, Bakım,

onarlm, test, kontrol ve ayar işlemleri cihazın teknik dokümanlarlna uygun olarak

yapılacaktır.

cihazda hasta, sistem ve kullanıcı güvenliği ile ilgiIi koruma ve uyarl devreleri devre dışı

bıra kılmaya ca ktlr. Bu kuralın göz önünde bulundurulmamasl sonucu ortaya çıkabilecek

zarar, kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır

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 taşımaz.
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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 tarafından karşılanır.

Bakım ve/veya onarım işlemleri sırasında meydana gelebilecek zarar, kaza ve hasarlardan

yüklenici sorumlu olacaktır. Bakım sözleşmesi süresince meydana gelebilecek arızalar iÇin

yedek parça hariç herhangi bir servis ücreti talep edilmez.

Bakım ve onarım sonrasında fonksiyon kayıplarının tespit edilmesi halinde bakım ve onarım

işlemi bitmemiş sa yı|aca ktır.

Servis hizmetleri sonunda firma tarafından (Ariza tespit, onarım periyodik bakım v.b) üç

nüsha düzenlenecek servis raporu ile cihazın teknik değerlendirmesi YaPllacaktIr.

Hazırlanan servis raporu kurum kullanıcı personeli ve teknik personeli taraflndan

imzalanarak bir nüshası kullanıcıya bir nüshası idareye teslim edilecektir.

onarım sırasında ihtiyaç duyulan cihaza ait yedek parçalar idare tarafından, bunun dıŞında

kalan malzemeler (tamirat için kullanılan takımlar ölçüm cihazlar vs.) Yüklenici tarafından

temin edilecektir. Bakım sırasında ihtiyaç duyulan sarf malzemeler ise idare tarafından

temin edilecektir.

BİLDiRİLEN ARIZALARtN GiDERİLMESİ

Herhangi bir zamanda cihazın herhangi bir fonksiyonunun nitelik veYa nicelik olarak

üreticinin belirlediği normların altına düşmesi durumları arıza olarak kabul edilecektir.

Yüklenici bu arızalara müdahale etmekle yükümlüdür.

Önceden planlanan koruyucu ve periyodik bakım haricinde cihazlarda arıza meydana

gelmesi hatinde kurum yetkilisi yükleniciyi telefon, faks veya e-posta ile bilg,len direcektir.

Bilgilendirme tarih ve saati olarak kurum kayıtları esas alınır.

Firma, bakım ziyaretlerini normaI çalışma saatlerinde ve günlerinde yapmakla yükümlü

olduğu halde arızalara karşı yapılacak müdahalelerde mesai ve mesai dışı ayırımı

yapılmaksızın en geç 12 saat içinde arızaya müdahale edilecek ve arıza hakkında hastane

idaresine ve iğililere bilgi verilecektir. Yedek parça temini gereken durumlarda yedek

parçanın temin edildiğinin yükleniciye bildirilmesi halinde bu bildirimi takip eden 24 saat

içinde cihaz çalışır durumda idareye teslim edilecektir. 8u amaç ile yüklenici 24 saat

ulaşllabilecek bir teknik servis telefon numarasl sözleşmenin imzalanması aŞamasında

hasta ne ida resine bildirecektir.

Saatler konusu tartışılmatı Resmi tatil, Cumartesi ve Pazar günleri dışında doğabilecek acil

arlza onarlmları için ayrlca saat Ücreti talep edilemez.

Bakım anlaşması kapsamında, arızalı parçanın idare tarafından idarenin uygun göreceği bir

metotla satın alınacaktır. Bu hallerde idare parçanın uyumluluğu konusunda Yüklenicinin

onayı alınmalı ve bu parça Yüklenici teknik elemanları tarafından değerlendirilmelidir. Satln
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alınan parçanın uygunsuzluk nedeni yüklenici tarafından Hastane idaresine Yazılı olarak

bildirilecektir. Yüklenici marka gerekçesi ile uygunsuzluk raporu veremez. Ayrıca Hastane

idaresi yüklenicinin uygunsuzluk raporuna rağmen temin edilen yedek ParÇanln kullanımını

isteye bilir. Bu durunda sorumluluk Hastane idaresinde olmak kaydıyla yüklenici idarenin

istediği pa rça la rı kul|anmak zoru nda dır.

Arızanın nevine bağlt olarak; cihazın Yüktenici merkezine gönderilmesi gerektiğinde, bu

durumda kesin karar Hastane idaresinin olup, cihazın en geç 2 (iki) gün iÇerisinde sevk

edilmesi gerekir. Cihazın sevkiyatı ile i|gili her türlü masraf, sigorta (sigorta zorunlu değildir

ancak cihazln nakliyesi sırasında doğacak her türlü zarar yüklenici taraflndan ;dareye tazmin

edilecektir) ve sorumluluk Yüklenici aittir.
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MUAYENE VE KoRUYUCU BAKIM HİZMETİNİN içEniĞİ

Muayene ve koruyucu bakımln amacı küçük çaptaki sorunları daha ciddi boyutlara

ulaşmadan teşhis etmek ve ortadan kaldırmaktır, Muayene ve koruyucu bakımlar hastane

idaİesi ve yüklenicinin belirleyeceği tarih, gün ve saatlerde yapılacaktır,

perlyodik bakım, (özel durumlar hariç }normal çalışma saatleri içerisinde yapıllr, Resmi tatil

,u Ü.y,., günlerine rastlayan zamanlarda bakım tatil bitiminde devam eder,

Ekte yer alan bakım Ve onarlml yapllacak tıbbi cihazların doğru çalıştığını gösterecek şekilde

uygun test ve ölçüm cihazları ile performans ölçümleri yapılarak, ra porla naca ktır,

sistemin fonksiyonel kontrol kıslmlarınln genel temizliği, periyodik bakımlar

sırasında sağla nacaktır.

Yüklenicicihazınkullanıcılarınacihazlnkullanlcleğitimi,hastanebünyesinde
bulunan klinik Mühendislik Birimi personellerine kullanıcı ve teknik eğitimi vermek

zorundadlr.idare gerekli gördüğü takdirde eğitimde tekrarlanacaktır.Eğitim

verildiğinedairbelgelerinbirnüshasıdaklinikmühendislikbirimine
verilecektir.yü klenici verilen eğitimler için ek ücret talep etmeyecektir,

MontajlyapıImışolansistem/cihazlarlnbaşkabiryerenakliistendiğinde,nakilhastane
idaresince yüklenici nezaretinde yapllacak olup, demontaj ve montaj yüklenici taraflndan

yapılacaktır.Bunakil,demontajvemontajişleriiçinyüklenici,işlerleilgiliücretteklifini
hastaneye sunacak, hastane yapacagı değerlendirme sonucu işlerin yüklenici veya başka bir

taşıyıcı tarafından ge rçekleştiriir"ri konrrunda karar merci olacaktır, yüklenici tarafından

yapılmayan işlerin bütün sorumluluğu idareye ait olup, işbu şartname hükümleri bu

durumda geçersiz olacaktır.

PerlyodikBaklmhizmetikapsamındagerekduyulacakyedekparça|ar,Hastaneidaresi
tarafından temin edilecektir. yüklenici kullanım ömrünü tamamlamış parçaları baklmda

veyasonrasındatopluolarakidareyebildirecekveidarebuparçalarıteminedecektir.Temin
edilmiş bu parçalar yüklenici taraflndan hiçbir ücret talep edilmeksizin montaj edilecektir,



cihazının, performansll bir şekilde çalışabilmesi ve güvenilir şekilde ölçüm yapabilmesi için

periyodik bakımlar sırasında yapılacak kontroller şunlardır:

Bu kontrol|eri takiben sistemin test edilmesi ve gerekli görüldüğü takdirde sistemdeki

elektronik parametrelerin, mekanik parçaların ve optik parça|arln ayarlarının yapılması,

Süreli (Ömürl ü)aşın mış parça!arın süreleri za rf ında, ücreti ka rşı lığı

yenilenmesi,

cihazın görsel, işitsel ve teknik incelemesi uygun test donanlmları ile yapılarak doğru bir

şekilde çalışır olduğu kontrol edilecektir.

Cihazın gerekli görülen bölümlerinin temizliği

ya pılaca ktır.

Cihazın gerekli görü|en bölümlerinin yağlanması

yapılacaktır.

Cihaza ariza bildiriminden sonra en geç 12 saat içerisinde

müdahale edilecektir.

Cihaza ekte sunulan listede belirtilen kadar periyodik

bakım ya pı|aca ktır.

,.WİİEıılciNiN TEKNiK KApAsiTEsi vE yüKüMLüLüKLERİ

5.1.Bu hizmet kapsamında yapılması öngörülen hizmetler, firmanın kalifiye personeli veya

tayin edilmiş temsilcileri tarafından yapılır,

5.2. ihalede teklif verecek olan firma bünyesinde en az 1 (Bir) adet BiYomedikal konusunda

deneyimli mü hendislik(Elektrik_Elektronik,Biyomedikal,Elektronik) düzeyinde öğrenim

görmüş personeli bünyesinde bulunduracaktır,

5.3.Yüklenici,TürkStandartlarEnstitüsündenallnmlşİS12426standartlar|nagöreHizmet
Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır, Bu belge ihale dosyasında sunulmalıdır,

5.4. Teklif veren firmanın, ihale konusu cihazlarla aynı işkolu emsal cihazların bakım

onarlmliçinenaz5(beş)resmikurumlasözleşmeyapmışolmalldır.Bubelgelerihale
dosyasında sunulmalıdır.

DENETiM VE MUAYENE NOTIARI

Normal bakım ve arlza tamiri yapılırken Hastane idaresi, idarece görevle ndirilecek bir

teknik elemanı hazır bulundurabilir. Ayrıca cihazlara yapılmış her türlü müdahalelerde

teknikservisbilgiformudüzenlenecekolupbuformlarasorumluteknisyencihazın
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yükleniciye arlza bildirimi (yazılı olarak) yapıldıktan sonra bu teknik şartnamede belirtilen

sürelerin aşılması ve riayet edilmediğinin tespiti halinde sürenin aşıldığı her saat için ceza

kesebilir. Bu cezayı yüklenici hastaneye ödeyebileceği gibi hak edişinden de kesilebilir bu

konuda takdir yetkisi hastane idaresindir.

Yükleniciye ariza bildirimi yapıldıktan sonra bu teknik

müdahale edildiği halde 24 saal sonunda geçerli bir
şartna mede belirtilen sürelerde
neden sunmadan, cihazın hala

çallşmaması halinde gecikilen her takvim günü için ihale tutarlnln o/oo,5 ceza kesilecektir, Bu

cezayı yüklenici hastaneye ödeyebiteceği gibi hak edişinden de kesilebilir bu konuda takdir

yetkisi hastane ida resindir.

Cihazın servis hizmetleri sırasında sağlam bir sisteminin veya işlevinin bozulması halinde

yüklenici neden olduğu yeni arlzayı ücretsiz (yedek parça gerekli olmasl halinde yedek parça

yükIenici taraflndan sağlanacaktır) tamir etmek ya da ettirmekle yükümlüdür.

yüklenicinin teknik şartname, idari şartname, sözleşme ve bunlarln eklerinde belirtilen ve

yukarıda sayılan maddelerin dışında kalan yükümlü lüklerinden herhangi birini yerine

getirmediği hallerde idarece tutulmuş tutanakların olması halinde her bir tutanak için ayrı

ayrı olmak üzere sözleşme tutarının % 0,5 (binde beş) oranında ceza uygulanacaktır,

yüklenici, teknik şartname, idari şartname, sözleşme ve bunların eklerinde belirtilen

yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediği takdirde idare bu durumu bir

tutanak ile tespit eder. Bu tutanak 10 (on)gün içerisinde yükleniciye bildirilir,

Herhangi bir nedenle yüklenici hakkında tutulmuş tutanak saylslnln 3,ü aşması halinde

söz|eşme fesih işlemlerine başla n ır.

HASTANE İnanEsiııı ııı YÜ KÜMLÜLÜ KLERİ:

Hastane idaresi sistem/cihazların ihtiyaçlarına uygun, yüklenici tarafından önerilen her

türlü çevre şartlarına (topraklı priz, tozdan arındırılmıŞ ortam, 2o'c -25'C sıcaklık. vb) sahip

mekanlar sağı.y.."kt,r. Önerilen şartlardan kaynaklanan arlza ve hasarlardan yüklenici

sorumlu tutula maz.

Cihazları ve Sistemleri, yayınlanmış olan çalışma şartlarına uygun olarak ve her zaman

dikkatle kullanmak Hastane idaresinin sorumluluğudur. Yanlış kullanma ve ÇallŞtırma

hatalarından doğacak problemlerin düzeltilmesi yüklenici sorumluluğunda değiIdir ve

alınan düzeltici tedbirlerin Hastane idaresi, sistem/cihaz durumlarının, karşılaşılan

anormalliklerin kaydedildiği bir sicil defteri (Logbook) tutmak mecburiyetindedir.
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bulunduğu servis sorumlusu ve yükienici imzalayacaktır. Düzenlenen bu formların bir

nüshası ilgili birimde, bir nüshası hastane atölyesinde bir nüshası da fatura ile birlikte satın

alma birimine teslim edi|ecektir.
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yüklenicinin bu şartnamenin getirdiği yükümlü|ükleri yerine getirilebilmesi için, Hastane

idaresi, ciha zla rı/siste m leri yeterli süreler için yüklenici teknik personelinin denetimine

tahsis edecektir.

Yüklenici etkili bir hizmet sağlamak amacıyla yedek parça, kullanma ve servis kitapları,

programlar gibi malzeme ve takımları Hastane idaresinin uhdesinde depolayabilir.

Ayrlca istekliler tüm cihazlar için %95 up_time (cihaz Aktif Faaliyet Süresi)

ga ra ntisi verece ktir.
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