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TUTAK DEVLET HASTANESI 2019 YILI

MEDIKAL GAZ - KOMPRESOR - VAKUM SISTEMI BAKIM
VE ONARIMI HIZMET ALIMI TEKNIK §ARTNAMESI

(YEDEK PAR^A HARIC)

A.KONU:

Bu teknik sartname, T.C. Saglik Bakanligi Agn Hi TUTAK DEVLET HASTANESI
demirbasma kayitli bulunan ve ekte listelenen cihazlar igin bakim ve onanm islerini
konu alir.

1. i§IN TANIMI:

Bu teknik sartname, Tutak Devlet Hastanesinde bulunan Cihazlann 2019-2020 yih (12 ay
surekli) pargasiz bakim-onarim hizmetlerini kapsar.
2. TANIM VE KISALTMALAR:

2.1. TANIMLAR

a) Tibbi Cihazlar/Demirba§ cihazlar: T.C. Saglik Bakanligi tarafmdan yaymlanan Tibbi
Cihaz Yonetmeligi'nde yer alan ve Agn il saglik mudurlugune bagli saglik tesislerindeki
Demirbasma kayitli ve ekte listelenen turn cihazlardir.

b) Yedek Parca: Ait oldugu ana cihazm fonksiyonunu tam olarak yerine getirmesi,
ashnin bozulmamasi ve biitunlugunun saglanmast icjin gerekli olan ve ana cihazla tam
uyumlu galisan her turlu elektrik, elektronik, mekanik, cam, kompozit, deri, plastik, lastik
ve tekstil iirunii pargadir.

c) Ariza: Herhangi bir zamanda cihazm herhangi bir fonksiyonunun nitelik veya nicelik
olarak iireticinin belirledigi normlarm altma dusmesi durumlan ariza olarak kabul
edilecektir.

d) Bakim: Cihazm anzalanmasini onlemek ve verimliligi artirmak amaciyla; cihazm gozle
kontrol edilmesi, fonksiyonlarmm testi, teknik omrunu tamamlayan pargalarm
degistirilmesi, ayarlarin yapllmasi, toz ve partikul temizligi yapilmasmi kapsayan islemdir.

e) Onanm ve tamirat: Cihazm fonksiyonunu tam olarak yerine getirmesine engel olan
hususun ortadan kaldinlmasi faaliyetlerinin tumudur.

f) Bakim - Onarim Formu: Yiiklenici tarafmdan yapilan islemlerin tamammin yazildigi,
yuklenicinin ve faaliyeti gergeklestiren galisanlarmm bilgilerinin bulundugu formdur.

2.2. KISALTMALAR:

a) Bu teknik sartnamede "sogutma uniteleri" ifadesi yerine bu maddeden itibaren "klima
santrali" ifadesi kullanilacaktir.

b) Tutak Devlet Hastanesi bundan sonra "idare" olarak amlacaktir.

c) Baktmi ve onanmi gergeklestirecek olan firma bundan bfiyle "Yiiklenici" olarak

k̂!?SS*



2.3. PERIYODIK BAKIMI YAPILACAK CIHAZLAR

a) Yuklenici ekte detaylan belirtilen sistem / cihazlarm bakim-onanmmi ustlenecektir.

B. GENEL OZELLIKLER

1. PERIYODIK BAKIM ONARIM

a) Periyodik ve koruyucu bakimlar, her aym 01-30 uncu gCinleri arasmda duzenli olarak
yapilacak ve firma bu donem iginde hangi gun kuruma gelecegini gelmeden 2 is gunii
oncesinde kuruma faks ile bildirecektir. Firma tespit edilen bu tarihi kurumun yetkili
gozetim elemanmin yazili onayi olmaksizm degistiremez.

b)Yuklenici, her bir grup cihaz igin standart bir Periyodik bakim programi hazirlayacak ve
aylik periyodik bakimlar esnasmda nelerin kontrol edilecegini basliklar halinde onceden
belirleyerek idareye yazili olarak bildirecektir. Bu liste kurum gozetim elemani ve firma
yetkilisi tarafmdan imzalanmis olmalidir

c) Yuklenici, her bir cihaz igin, uzerinde Cihazin Adi,Marka-Model,Seri NO ve Kullamldigi
birimin bilgilerinin yazili oldugu "Cihaz Bilgi Kart" i agacak ve bu karta cihaza yapilan
periyodik bakimlar ve sair mudahaleler tarih ve kisa agiklama ile not edilecektir.Bu Cihaz
Bilgi Kart' mm ekinde bu birime sair Servis Form u bulunacaktir.

2. YUKLENICININ SORUMLULUKLARI

2.1. SERVIS HIZMETLERI:

a)Yukandaki maddelerde belirtilen servis hizmetleri, belirtilen zamanlarda kurumun tayin
edecegi yetkili elemanlarmm gozetiminde yapilacaktir. Kurumun yetkili elemanm gozetimi
dismda yapilan islemler igin ucret odenmeyecektir. Bakimi yapilan cihaz ile ilgili 3 nushali
firmaya ait servis formu diizenlenip bu formlarm,

bir nushasi,kurumun tayin edecegi yetkili gozetim elemanmda kalacak

bir nushasi ise fatura ile birlikte satin alma birimine gonderilecek

bir nushasi yuklenicide kalacak,

Nushalarda Firma kasesi, cihazm bulundugu ilgili birim yetkilisinin, kurumun tayin
edecegi gozetim elemanmin ve firma servis elemanmin imzalan olmalidir. Bu rapor
formlannda sozlesme geregi yapilmasi gereken islerin yapildigi ve personel tarafmdan
yapilan mudahalelerin ise baslama ve bitirme saatleri agik olarak gosterilecektir.

b) Servis hizmeti sonunda cihazda fonksiyon kaybi olmayacak veya onanrn oncesinde
var olan islevler iptal edilmemi§ olacaktir. Bu galisma sirasmda olusan herhangi bir yeni
arizadan yiiklenici firma sorumlu tutulacaktir. Bu yeni anza ile ilgili her turlu gider
yuklenici firma tarafmdan karsilanacaktir.

c ) Firma cihazlarm bakim ve onarimmda kesinlikle orijinal yedek parga kullanmak
zorundadir. Orijinal yedek parganm temininin mumkun olmadigi durumlarda, firma
kurumun yazili onayini almak zorundadir.

d) Bakim ve onanmda arizali oldugu tespit edilen ve yenisi ile degistirilmesi gereken
arizali pargalar igin firma kuruma fax/e-mail yolu ile anzalanan parganm fiyatmi bildirecek
kurumun onay vermesi halinde anzalanan pargayi d^dts&racektir. Kurum, arzu ettigi
takdirde soz konusu pargayi kendisi temin edemk^raraya/verebilir.



e) Kullanilacak olan, her turlij yedek parga en az 6 ay sure lie garantili olacaktir. Yedek
p'arganin garanti suresi igerisinde, bu bakim sozlesmesi sona ermis olsa bile, anzalanan
parga kullanici hatasi olmadigi taktirde firma tarafmdan ucretsiz olarak degistirilecektir,

f) Degisecek yedek pargalar, cihazm orijinal sekil ve goruntusunu bozmayacak ya da
yapismi degistirmeyecektir.

g) Yuklenici her turlu can ve mal guvenligi tedbirlerini almak zorundadir.

h) Yuklenici cihazlarm elektrik guvenlik testlerini ve onlemlerini her bakimda yapmahdir.

i) Acil anza durumlarmda gerekli olursa yuklenici mesai saatleri dismda calismayi kabul
edecektir.

J) Servis hizmeti sonunda, galisma performansi test edilecek ve galisir vaziyette teslim
edilecektir.

k) Yuklenici firma ilgili cihazlarm bakimmi yaparken kullandigi test cihazlarmin
kalibrasyonlanni da takip etmelidir. Suresi gegen kalibrasyonlarl yenilemek zorundadir.

I) yuklenici firma cihazlarm bakimlanni hastanede yapmah bakimi hastanede mumkun
olmayan cihazlarm bakim ve anzalannm giderilmesi igin teknik servis merkezine almak
icin idareye servis formuyla birlikte bilgi verdikten sonra goturecektir.

m) yuklenici firma bakimi yapilan cihazlarm yanlis kullanimlarmm onune gegmek igin
gerekli goruldugu taktirde hastanede ilgili cihaz grubuyla ilgili olarak egitim vermeli ve
sertifika saglayabilmelidir.

n) uluslar arasi kurumlar tarafmdan takip edilen ve cihazlann iizerinde yapilamasi
gereken zorunlu degisiklikleri takip edecek, boyle bir uygulama ihtiyag duyuldugunda
sozlesme altmda bulunan cihazlara uygulanmahdir.

• Cihazlarda surCim yCikseltme ,program degisikligi idareye ucretsiz bildirilmeli.

• idare tarafmdan kabul gorulen yazilim ve programlar Ucreti mukabilinde
takilabilinmeli ve galistirilabilinmelidir.

o) Kalibrasyonlar ve Elektrik Guvenlik Testleri yuklenici tarafmdan TSE tarafmdan
biyomedikal egitimi belgesine haiz personel(ler)i tarafmdan gergeklestirilmeli ve
sertifikalan ibraz edilmelidir.

C. ARIZAYA MUDAHALE

1. YUKLENiCINiN SORUMLULUKLARI

Herhangi bir zamanda Cihazm teshis ve tedavi amach fonksiyonlarmm nitelik ve nicelik
olarak, ureticinin belirledigi normlann altma dusmesi durumlan "anza" olarak kabul
edilecektir. Yuklenici bu arizalara mudahale etmekle yukumludur.

a) Onceden planlanan koruyucu bakim haricinde, Cihazlarda anza meydana gelmesi
halinde, kurum yetkilisi, firmayi, fax veya e-posta ile bilgilendirecektir. Bilgilendirme tarih
ve saati olarak kurumun kayitlan esas almir. Anza bildiriminin ardmdan, yuklenici en geg
24 (yirmi dort) saat iginde cihaza mudahale edecektir.
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b) Yedek parga ihtiyaci bulunmamasi halinde arizali crfrflflr rDĵ roTOlf̂ eo Jtibaren en
geg 24 (yirmi dort) saat iginde tamir edilmis olmalidir. ^ ^ o ^ ^ ^ '"



c) Arizada yedek parcaya ihtiyag olmasi durumunda kurum tarafmdan firmaya soz
konusu yedek parcamn temini icin makul bir sure verilir ama yedek parcanm yurt
dismdan getirilmesi durumlan dismda bu sure her halukarda, kurumun anza bildirim
tarihinden itibaren 15 is gununu asamaz.

2. IDARENIN YUKUMLULUKLERI

a) Hastane idareleri sistem/cihazlarm ihtiyaclarma uygun, Yuklenici tarafmdan onerilen
her turlu c.evre sartlarma (toprakh priz, tozdan armdirilmis ortam, 20°C -25°C sicaklik vb)
sahip mekanlar saglayacaktir.

b) Sistemleri yaymlanmi§ otan cahsma sartlarma uygun olarak ve her zaman dikkatle
kullanmak Hastane idarelerinin sorumlulugudur. Yanh§ kullanma ve cahstirma
hatalarmdan dogacak problemlerin duzeltilmesi yuklenici sorumlulugunda degildir.

c) Hastane idareleri, sistem/cihaz durumlarmm, karsilasilan anormalliklerin ve ahnan
duzeltici tedbirlerin kaydedildigi bir sicil defteri (Logbook) tutrnak mecburiyetindedir.

d) Yuklenicinin bu anlasmanm getirdigi yukumlulukleri yerine getirilebilmesi igin Hastane
idareleri, Sistemleri yeterli sureler igin teknik personelinin denetimine tahsis edecektir.

e) Yuklenici etkili bir servis saglamak amaciyla yedek parga, kullanma ve servis kitaplan,
programlar gibi malzeme ve takimlan Hastane idarelerinin uhdesinde depolayabilir.

f) Hastane idareleri, bu sozlesme kapsammda olan sistem/cihazlara higbir zarar
vermeyecegini, kullanirken ve gunluk bakim yaparken, Sistemleri hasardan koruyacagmi
taahhut eder.

D. ISTENEN BLGELER

a) Teklif veren firma listede belirtilen cihazlarm uretici yada distributor
firmalarmdan almmts "Yetkili Servis Belgesini" ve/veya ilgili cihaz gruplanyla alakah
baska markalarda yetkili servis belgesini ve egitim sertifikalarmi sunmak
mecburiyetindedir. Kompresor ve vakum pompasi cihaz grubunun en az birinden
imalatci-uretici belgelerini ve bu uretim ve imalatla alakali

1. Firma ISO 9001:2008 Sertifikasma sahip olmah

2. Firma OHSAS 18001:2007 Sertifikasma sahip olmali

3. Firma CE Sertifikasma sahip olmah

4. Firma ISO 14001:2004 Sertifikasma sahip olmali

5. Tedarikg Firma TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmali.

Bu beige kapsammda

• TS12873 Standartina,

• TS12426 Standartina,

• TS12870 Standartina uygun hizmet verebilecegi ayri ayn yazmahdir.

6. Firma ISO 13485:2012 Sertifikasma sahip olmah.

7. Firma Personelinden en az bin TS 6868-3 EN ISO 9606-3:2004 Kaynakfi Test Sertifikasma

sahip olacaktir

c) Ayrica turn cihazlarm bakimi icin ancak Biyomedikal Cihaz Teknisyeni
mudahale edeceginden bunyesinde Biyomedikal Cihaz Teknisyeni veya Biyomedikal
Cihaz Teknikeri cahstirdigma dair mezuniyet belgesi yada sertifika belgesi ihale
dosyasma konmahdir.

8. Acil durumlarda 1-2 saat iginde mudahalede bulunmak, arizayi gidermek igin Agrt
merkezde veya Patnos merkezde veya 1 saat icinde mudahal^edtffeek mesafade sube
ve/veya eleman bulundurduguna dair beige sunulmaUp^SgtfiSSeimasi durumunda
teklif gegersiz sayilacaktir.



9. Kullanilacak olan turn yedek parcalarm orijinal kullanilacagma dair taahhut yazisi
teklifle birlikte sunulmalidir. Sunutmamasi durumunda teklif gecersiz sayilacaktir.

E. CEZAI HUKUMLER

a) Anza bildiriminin ardmdan (B.I) maddesinde belirtilen sureler igerisinde cihaza ilk
mudahale yapilacaktir. Gee mudahale editen her 24 saat icin ilgili cihazm periyodik
bakim/onarim sozlesme bedelinin %0,5 (yuzde yanm) oraninda kesilecek ceza, firmanin
ilgi l i donemindeki tahakkukundan kesilecektir.

b) (B.l)maddesindeki sureler asildigi halde cihaz calismiyorsa, gecikilen her gun igin ilgili
Cihazm periyodik bakim/onarim sozlesme bedelinin %0,5 si kesilerek ceza olarak
tahakkuk ettirilecektir. Periyodik bakimlannin yapilmamasi durumunda ise, ilgili Cihazm
periyodik bakim/onarim sozlesme bedelinin %0,5 i kesilerek ceza olarak tahakkuk
ettirilecektir. Bu cezalar firmanin ilgili donemindeki tahakkukundan kesilecektir.Kesilecek
olan turn cezalarm toplam miktari her halukarda ayhk hak edis doneminin %30 'unu
gegemeyecektir.

c) Cihazm servis hizmeti sirasmda saglam bir sisteminin veya islevinin bozulmasi halinde
yuklenici neden oldugu yeni anzayi yedek parca ucreti yukleniciye ait olmak uzere
ucretsiz tamir etmekle yukumludur.

F. ) BAKIMI YAPILACAK MAKINE VE TIBBI CIHAZ LISTESI :

Ek:l bakimi yapilacak olan cihazlar

• Medikal oksijen sisterni odasi- 5+5 02 rampa odasi

• Medikal azot sistemi odasi- 2 + 2 NO2 rampa odasi

• Hastane geneli Medikal yatakba§i tiniteleri ( o2-hava-vakum) 50 yatakh, Acil
servis-Tum hasta odalan ve poliklinikler, yogun bakim ve ameliyathane pendant gaz
sistemleri

• Medikal kuru hava kompresor sistemi odasi - 2 adet kompresor cihazi 1501ik

• Medikal vakum sistemi odasi - 2 adet vakum pompasi 1501ik

• Kimyasal Kurutucu sistemi 2 rampa


