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ŞANL|URFA AKÇAKALE DEVIET HASTANES|

DMs MARKA sTRATos MoDEL KEMıK DANslToMErRE cı}tAzıN|N
TEK sEFERtiK 8Aı(İM vE

ol{ARlM HİzMFrLERl (YEDEK PARçA/MAL AtıMı HARİç}
TEKNiK ŞARTilAMEsi

1)

lŞİN

YERİ

:

2|

işIN

süREsı

: 1 iş günü

3)

işlı

retıı,ıı

:

Şan|ıurfa Akçakale D€vlet

Hastanesi.

teknik
şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi radyoloji biriminde kullanılan ve aşağıda
özellikleri ve bakım kapsamları belirtilen cihazların tek seferlik periyodik bakım ve onartm iŞidir.
KEMiK DANsiToMETRE

sTRATos

DMs

1ADET

1DöNEM

Bakım Yapılacak Tıbbl Cihazların Periyodik Bakım lçerikleri
Her bir bakımda öncelikli olarak,

r' cihazın iç ve dlş temizliği
r' cihaza ait bilgisayarın kontrolü ve temizli$
/ cihazın eksen hareketlerinin kontrolü
/ cihazdaki tüm kaylş ve gergi tellerinin kontrolü
/ cihaın monoblock fan temizliği ve bakım
r' cihazın limit siwch lerinin kontrolü
/ cihazın x-Ray seviyelerinin kontrolü
/ Dedektör değerlerinin kontrolü
/ Günlük sistem Testi Geçmişi kontrolü
r' operatör ölçümlerinin kontrolü
4) ŞARTNAME KAPSAMı
:

giderimi (parÇa gerektirmeyen
4,1 Tek seferlik bakım hizmeti, koruyucu bakım, kalibrasyon, arlza
onarım), işlerini kapsamaktadır.

4.2 Firma bakım ve onarım hizmetini başka bir firmaya devredemez,
5) GENEL oNARAMIN vE PERlYoDlK BAKiM KAPSAMI:

her türlü aleti kendisi temin
5.ı Firma sistemin bakım ve kalibrasyonu için gerekebilecek
edecektir.

5.2Firmaönceliklearlzallparçantnonarımıyolunagidecek,eğerparçanınonarılmasımümkün
değilse kurumdan yenisini almasını talep edecektir,

5,3Yüklenicifirmacihazlarınarızadurumundayadaperiyodikbakımdadeğişmesigereken
ya

da
açlk adres
parçalann listesini ve orijinal teknik şartnamesini hastane idaresine firmaların
onayl
servis bakım belgeleriyle birlikte verecek, arızalı parçaIar kurum

laşesini taşıyan

allndıktan sonra değiştirilecektir.

5.5Bakım sırasında değiştirilmesi gereken parçaların yerine ori.jinal parçalar kullanılacaktır.
Değişmesi gereken parça ve sarf malzemeler idare tarafindan t€darik edilecek, değştirilen
yedek parçaların arızalı olanlarının tamamı hastane teknik servisine tutanakla teslim
edilecektir.

ve kontrollerden sonra firma teknisyeni tarafından düzenlenerek imzalanmış üç
nüsha sERVis FoRMU ile birlikte eklnde bir suret Test prosedürlerine Uygun TÜRKÇE yazılmış
KoRUYUCU BAK|M FoRMU (check-List) şeklinde Hastane Klin|k Mühendislik Birimine teslim

5.6 Bakım

edilecektir. Servis formunun ikinci sureti teknik komisyonuna ya da Klinik Mühendislik

Sorumlusuna teslim edilecektir. Üçüncü nüsha firmanın kendisinde kalacak ilk nüshası hak ediş
talebi yapllırken faturayla birlikte idareye (muayene kabu| birimine) sunulacaktlr. Sonradan
doldurularak gönderilen servis formaları kabul edilmeyecekür.

5.7Yüklenici firma teknisyenleri, bakıma ya da arızaya geldiğinde hastane teknik servis bilgisi
dahilin de cihazlara müdahale edecektir.
5.8 Hastane idaresi tarafından yükleniciden

temin edilen parça Ve sarf malzemeler idarenin

belirleyeceği tarihte, firma taraflndan cihaza ücretsiz tak|lacaktlr.
5.9 Arızalı cihazlar kurum dışına çıkarılmayacak, yerinde tamir edilmesi için gerekli yer kurum
taraflndan sağlanacaktır. Ancak her türlü alet firma tarafından temin edilecektir.
6. TEKLiF

DosYAslNDA isrEilEN BELGEIER;

6.1 Bakım onarım yapacak firma Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeter|ilik Belgesi veya
rSE L2426 standardı " Yetkili Servisler-Tıbbi Cihazlar için Kurallar" kriterlerine sahip olmal|dlr
veya sat|ş Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi kapsamı dışında olduğuna dair Ticaret
Bakanlığı'ndan ahnmlş KAPSAM DlŞl yazısını sunacaktlr.

5.2 Firma teknik servis hizmetlerinde ça|lştıracağı teknik personel isim, unvan listesi ve eğitim
sertifi kalarlnı sunacaktlr,

6.3 Bakımı üstlenecek firmanın; üretici veya distribütör firmalar için, İcaret Bakanlığı satıŞ

Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi veya ürünün kapsam dışı olduğuna dair belge, ilgili cihazın
teknik servisi için Türkiye genelinde tek yetkili distribütör olduğunu 8österen belge veya servis
vermeye yetkili olduğunu gösterir üretici firmadan veya distribütörden sözleŞme Yılı iÇin
hastanemize hitaben yazılmış yetkili servis belgesi veya bayilik belgesi ile teknik servis Personeli
eğitim sertifi kalarını idareye sunacaktlr.
5.4 Bakım onartm hizmetini yapacak olan teknik servis elemanlarının bakım onarlm yapacakları
cihazları kapsayan y€terli teknik eğitimi aldıklarını ve yetkilendirildiklerine dair belge ve eğitim
sertifi kaIarl sunulacaktır.

6.5 Bakım anlaşma kapsamında hizmeti sunacak teknik servis sağlayıcılarının ve bu kuruluŞta
görev yapan ilgili teknik personelin ÜTs 'de kayıtll olmalıdır
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