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Ha§tanemizin ihtiyaçIanndan aşağtda cinsi ve miktan yazıh olan malzemeler, işler, 4734 sayllı Kamu [ule Kanununun Doğudan
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U2ıDr.Emre ALTıNTAŞ
Hıstıne yöneticisi

Ih Listesi

DİKKAT EDıLECEK IIUSUSLAR vE ALIM ŞARTLARI
ı. Teklifedilecek ürün (TsE,ISo,cE vs) belgelerine haiz olacaktır.

2. Teklifedilen malzemele, kesin sip8İiş tarihinden itibaıen 7 gün içinde teslim edilecektiı.(firma tarafindan yazılacak)

3. Fatura bede|i iizerinden kanuni kesintiler yapılacılİıı.
ıl. Teslim yeri muayene komisyonu nezıretinde Hastanemiz depolarüdıı.

5. Ürüne ait garanti be|geleri malın teslımi sırasında Hastanemiz Dayantktl T§lnlr Kayıt Kontrol Bi.imine teslim edileceldir.

6. Teklifini verdiğiniz ürünün UBB kodunu teklif kağıdına yaz|nlz.

7. Tekllifini verdiğiniz ürünun markasını belininiz.
DK: Toknik şırtnıme 

Teklif veren Firmı
KAşE-IMzA

Noı: Teklilerde karalama ve Dalısil kesinlikle olnoyacakır

KDY ll,\Ri(,
ıliRiNl r-i\ \ l,I

TutarM ikter Ririmsıra No Malın / İşin A<|ı

lsPlROMETRE(sFT_SoLUNUM FoNKSİYoN TESTi)l

1,oPLAill
II

-



SPiROMETR.E (SFT-SOLUNUM FoNKsiYoN TEsTb KALİBRASYON TEKNiK
ŞARTNAMEsi

TEKNiK özıı-ı-i«ı-En

canıxri, MoNTAü ıĞirİlı w »iĞBn rrususr-AR

l. Cihazlann bakımı ve kullanımı ile ilgili eğer orijinal dilinde kullanrm kllavuzu varsa

bu kılaluz ve Türkçe kullanım krlavuzu cihazın kurulduğu birimde sorumlu kişiye

şemalannı içeren servis manueli) klinik Mtüendislik Himletleri birimine teslim

edilmelidir.

3. cihazlar en az 2 yıl garantili olmalıdır ve en az l0 yıl yedek parça teknik servis hizmet

garantisibulunmalıdır.Garantisti'resiboüuncaperiyodikbakımlankullanrm

kılavuzunda belirtildigi gibi yapılacatfır. (2 ayda bir)

4. Yiiüleniciye anza bildirfuni günde 24 (yirmidört) saat, haftada 7 (yedi) gtllrı ve tilrn

bayram, resmi tatil gtiırleri esasına göre resmi yazı, telefon veya faks yoluyla

yapılabilmelidir.Anzabildirimitelefonile24saatboyuncayapılabilirolmalıdır.

5.Anzabildiriminiideyen24(yirmidort)saatiçerisindetıbbicihazamüdahale
edilecektir. Bu sii,re mesai dışı zarnanlarda ve resmi tatil günlerinde 48 (klrk sekiz)

saattir. Anza çöziımü 36 saatten fazla olması halinde cihazın yerine aynı görevi yapan

geçici bir cihaz bıraiılacaktır.

6.Garantisiilesiiçinde,herbirsistemvecihaziçinyıllıkçalışmavekullanılabilirlik
ölçlimüanazoh95(7o95up-time)olmalıdlr.Bunagöreherbirsistemvecihaz'o/o

95 likuptime oranı ile yıllık olarak (yaklaşık 8765 saat llt b,T.pgllyr,*i,,I38f eder) en

teslim edilmelidir.

2 C|haz|arın servis krlavuzlırı (cihazın mekanik, elektrik ve eleklronik dewe

i.-,aıni€ 0e1,1eı ılasıanesi
slollkıarl uzmaınJ5 ıi

)

1. Hastanemizin gÖğiis polikliniğinde kullanılan BTL MARKA BTLO8_SPiRO model

spİRoMETnb isri_soıtııvı.ıM FoNKsiyoN TESTi) cihazının kalibrasyonu

yapılacaktır.
2. ytiklenici firma kalibrasyonunu gerçekleştirdiği cihazı kalibrasyon bilgilerini içeren

etiket yapıştıracak, yapılan işlem için kalibrasyon protokoliiy'sertifika dtizenleYecekiir.

3. Kalibiasyon işlemi ve gerekli diğer belgeler için tiirn kargo ücreti firmaya aittir.

4. Tıbbi Ciııazıann Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında yönetmelik" kapsamında

zorunluluk başlatılan cihazlar için bu yönetmeliğe uygun olaıak yetkilendirilen

kuruluşlardan kalibrasyon alnıcaktır.

5. yüklenici firma,ii,retici firmadan alınan yetki belgesine ve himıet yeri yeterlilik

belgesi sunmalıdır.
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fazla l8.2 gün (yaklaşık 438 saat) çalışma ve kullanrm dışı (down-time) kalabilir.

Buna göre sistemler; eğer bir yıl içerisinde aflza yeya diğer etkiler nedeniyle l8.2

gtiıııden daha az (o/o 5 down-time) himıet veremezler ise bu stiçenin bakrm-onanm

sii,resine eklenmesine gerek yoktur. Ancak, yıllık olarak l8.2 gilünü aşan siire kadar

bakım-onanm zzImanfia iki kat sli,ıe eklenecektir ve bu siiede cihaz bakımlan

ücretsiz olarak yapılacaktır.Down time süresi arrzınınfirmaya bildirilmesiyle

başlayacık, onarım tamımlanıp sistemin fııl hılde teslim edilmesi ile sona

erecektir. İstisna parçarun hastane idaresi tarafindan temin edildiğ hallerde yedek

parça ihtiyacınn idareye bildirilmesi ile yedek parçanın temin edilerek yükleniciye

teslim edilmesi arasında geçen süe down time olarak sayılmayacaktır. Ancak i§ti§nı

parça ııımının yüktenici flrmada kıldğ durumda(resmi sipar§ firmıyı

ulaştıktın sonrı)l0 gün sonra down time bışlar.

7 Cihazlann garanti sitresi boyunca periyodik bakım ve onanmı orijinal kullanım

kılavuzunda belirtildiği şekilde ve yine belirtilen silrelerde yiiklenici firma tarafindan

yaptınlacaktu.

& Cihazlar ile birlikte fıbrikı çıkry kalibrasyon rıporları Klinik Müendislik

Hizmetleri birimine teslim edileceııir.Aynca kalibrasyon etiketleri clhazlara

yapıştınlmış olmalıdır.Bu etiket içerisinde Kalibrasyon tarihi, son geçerlilik tarihi

biI gileri mutlaka olmalıdır.

9 Faturalarda veya fatura ekinde teslim edilen cihazlann marka, model ve seri

numaralan yazacaklr.

10. Teklif veren firma teknik şartnamedeki maddeleri cevaplayarak şartnameye uygunluk

belgesi hazırlayacaktır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokiı,ınanda

görülebileceği belirtilecektir. Bu cevaplar orijinal dokiıunanlan ile karşılaştınldığnda

herhangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı blrakılacaktır. kurum istediğ,i

taktirde cihaz demosu isteyebilecektir. Teknik özelliklerde belirtilen özelliklere firma

uymuyor ise firma değerlendirme dışı bırakrlacaktır.

l 1 . satıcı firma, cihazlan ücretsiz olarak monte edecek ve tiirn malzeme ve aksesuarları

ile çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tiıIn malzeme ve masraflar

fi rma tarafi ndan karşılanacalıiır.

12. ihaleyi alan firma, cihazlann kullanımrna ilişkin kendi eğtilmiş personeli tarafından

idarenin belirleyeceğ sayıda personele yine idarenin belirleyeceği gtıüıı veya giiıılerde

ücretsiz eğtim verecektir. Bu eğitim klinik Mühendislik Hizmetleri personeli

tarafindan kayda alınacaktır. ü,ı. Erıan TuiicEL
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l6. Yilıklenici firma teklifle birlikte Satış Yeri Yeterlilik Belgesini satın alma
dokümanlannda beyan etmelidir.

18. IJBB' ye tabi olmayın nalzeme alınaçaksa kapsam dışı olan cihazlar için "Tıbbi
Cihazlarla İlgıli Mal ve Hiznet Alımı İşlemleri" konulu genelgenin 2.4. maddesi
gereğnce satın alma süreci tamamlanmadan malzemenin imalatçı veya ithalatçısı
tarafindan Ttirkiye İlaç ve Tıbbi cihaz kurumundan görüş alınarak TkHk Mali
Hizmetler Kurum Başkanlığna bilgi verilecektir. (Bu durumda teklif edilecek
ti,rünler için firmalar ihale öncesinde gereken göruş almayı ve bilgi iletimini
tamamlamalıdır. )

l9. Cihazla ilgili yapılacak ttirn işlemlerde MKYS ismi kullanılmalıdır.

20. Bakım, onanm yada yapılan diğer işlemlerle ilgili hazırlanan teknik servis formlannda

ktirıye numarası doldurulacak alan olmalıdır ve işlemi yapan personel tarafından bu

alan doldurulmalıdır.
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13. İhalel alan firma, cihazlann bakımı ve olası anzalann giderilrnesi ile cihaz açılış

kalibrasyonuna ilişkin teknik servis eğitimini kendi eğtilmiş personeli tarafindan

idarenin belirleyeceğ sayıda personele yine idarenin belirleyeceğ giirı veya giiınlerde

ücretsiz eğitim verecektir. Bu eğitim Klinik Mühendislik Himıetleri personeli

tarafından kayda alınacaktır.

l4. Alınacak iiürilüıı, tıbbi cihaz yönetmeliğnin 3.madde (o) bendi gereğince tanü, teşhis
ve/veya tedavi amaçlı kullanılacaiıır.

l5. yüklenici firma tarafindan teklif edilen cihazın Ttirkiye İlaç ve Tıbbi cihaz ulusal
Bilgi Bankasında (TİTUBB) kaydı bulunmalıür ve bu durumu ihale dokii,rnanlan
içerisinde betgelemelidir. Teklif edilen cihazın UBB bilgisi doğruluğu TİTUBB ve
MKYS'den kontrol edilir.

l7. Ürunun irsaliyesinde ve faturasında UBB kodu ibaresi belirtilmelidir.
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