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KONU H A STA N EM İZD EKİ TIBB İ C İH A ZLA R IN  l(B İR )  Y ILLIK  BAKIM  O N A RIM  H İZM ET ALIM  İŞİ 25.07.2019

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı tıbbi cihazlar 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu'nun 
22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile bakım onarım hizmet işi yapılacaktır. 

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda ve şartnameye uygun tekliflerini idarem izip^tın 
alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO MALZEMENİN ADI MİKTARI BİRİM BİRİM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

TOPLAM FİYATI (KDV 
HARİÇ)

1 KÜVÖZ( davıd marka) 1 ADET
2 VENTİLATÖR ( maquet marka) 3 ADET

3 VENTİLATÖR ( hemilton marka) 1 ADET

4 HASTA BAŞI MONİTÖR (mindray marka) 14 ADET

5 HASTA BAŞI MONİTÖR (üzümcü marka) 1 ADET

6 HASTA BAŞI MONİTÖR (edan marka) 3 ADET

7 HASTA BAŞI MONİTÖR (plusmed marka) 3 ADET •

8 HASTA BAŞI MONİTÖR (goldvay marka) 1 ADET

9 ANESTEZİ CİHAZI(mindray marka) 2 ADET

10 ANESTEZİ CİHAZI(drager marka) 2 ADET

TOPLAM

1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.

2 TEKLİFLERİN EN GEÇ 30.07.2019 SALI GÜNÜ SAAT lllOO'A k a d a r  SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ’NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ 
GEREKMEKTEDİR.

4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR,
5 FAK İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

6 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
7 TEKLİF VERECEK FİRMA YETKİ BELGESİNİ TEKLİFLERLE VERECEKTİR. YETKİ BELGESİ VERM EYEN FİRMALARIN TEKLİF M EKTUBU KABUL EDİLM EYECEKTİR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ 
TELEFON: 0472 616 1556 -1184 

FAK: 0472 616 1168 
E-MAİL: patnosdh@hotmail.com

mailto:patnosdh@hotmail.com


T.C.
A ĞRI İŞ SA Ğ LIK  M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü  

PA TN O S D EV LET H A STA N ESİ 

TIB Bİ C İH A Z 12 (O N İK İ) A Y L IK  PE R Y O D İK  B A K IM -O N A R IM  T EK N İK  ŞA R TN A M ESİ (PA R ÇA  H ARİÇ)

1- GEN EL Ö ZE L LİK L E R

1.1. İşin N iteliği

1.1.1. Bu teknik  şartnam e, P atnos D evlet H astanesi, T eklife D avet Form u‘nda özellik leri belirtilen  tıbbi cihazlann 
yasal m evzuatlar ve ü retic i firm anın  işletm e prosedürleri dahilinde; sözleşm ede belirtilen  periyo tlarda bakım - 

onarım ınm  24 (yirm i dört saatinde hastane h izm etlerin i aksatm ayacak şekilde arıza  g iderim ini kapsam aktadır.

1.2. İstekliler

1.2.1. T ek lif verecek istekliler; şartnam eye konu olan tıbbi cihazların kendisinden beklenen tüm fonksiyonlarını 
yürürlükte olan yasal m evzua tlar ve standartlar dahilinde yerine getirm esini ve em niyetli çalışm asın ı tem in 
etm ekle yüküm lüdür.

1.2.2. T ek lif verecek istekliler. H izm et Y eterlilik  B elgesin i veya Y etkili Servis B elgesi ile yetk i aldığı firm anın 
H izm et Y eterlilik  B elgesin i te k lif  m ektubu ile b irlikte teslim  etm elidir. (İlgili belgelerin  geçerlilik  süresi 
sözleşm e dönem ini kapsayacaktır.)

1.2.3. Y üklenici firm a bakım ı yap ılacak  cihazlara  ait üreticiden alınm ış Y etki B elgesine sahip olm alı ve bu 
belgeyi tek lif  m ektubu ile b irlikte teslim  etm elidir. (İlgili belgelerin  geçerlilik  süresi sözleşm e dönem ini 
kapsayacaktır.)

1.2.4. İstekliler şartnam eye konu olan her b ir cihazlann periyodik  bak ım da veya belirli periyo tlarda değişm esi 
gereken sa rf  parçaların ın  b irim  fiyatların ı te k lif  m ektubu ile birlik te teslim  etm elidir.

1.2.5. Y üklenici bu işte sigortasız  elem an kesin lik le çalıştırm ayacak olup, sigortasız  işçi çalıştm im ası durum unda 
İdarenin SG K ’ya şikâyet etm e ve sözleşm eyi feshetm e v.s. gibi m evzuat hüküm leri saklıd ır,

1.2.6. Bu şartnam enin  uygulanm asında 4734 sayılı K am u İhale K anunu ve 4735 sayılı K am u İhale Sözleşm eleri 

K anunu ile H izm et İşleri G enel Şartnam esinde ve ihale doküm anını o luşturan  belgelerde yer alan tanım lar 
geçerlidir.

IJ. Periyodik B akım /O narım  Gün ve Saatleri

13.1. Periyodik koruyucu bakım lar, c ihazlann üretici firm ası tarafından belirlenen  periyotlar d ikkate alınarak 
hastane idaresinin ilgili b irim i ve yüklenici firm a teknik  sorum lusu tarafından hazırlanacak  takvim  çerçevesinde 
belirlenecek tarih  gün ve saatlerde yapılacaktır.

13.2. Y üklenici, periyodik  bak ım da yapılacak  işleri üretici firm anın belirlediği işletm e prosedürlerin i dikkate 
alarak daha önceden belirleyecek ve idareye yazılı o larak  b ild irecektir.

2- SERVİS H İZ M E TL E R İ

2.1. Tıbbi cihazlann periyodik  bakım  ve onarım ları yürürlükteki yasal m evzuatlara  ve standartlara  ayrıca üretici 
firm anın belirlediği işletm e p rosedürlerine uygun olarak yapılacaktır.

2 .2 .Servis h izm etleri, yüklenici teknik  servis sorum lusu (ilgili m ühendis) ile İdare teknik  işlerden
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sorum lu m üdür yardım ıcısı, sorum lu biyom edikal teknisyeni yada bu k işilerin  belirleyeceği ilgili personel 
nezaretinde yapılacaktır. B u k işilerden birinin gözetim inde o lm ayan işlem ler için ücret ödenm eyecektir.

2J.B akım ı yapılan c ihazlarla  ile ilgili 3 (üç) nüshalı firm aya ait servis form u düzenlenip  bu form un, b ir nüshası ilgili 
b irim de, bir nüshası yük lenicide kalacak, d iğer nüsha ise fatura ile b irlik te İdareye teslim  edilecektir.

2 .4 .Servis form u nüshalannda firm a kaşesi, firm a teknik  servis sorum lusunun im zası, hastane teknik  birim  
yetkilisin in , İdare yetk ili k işisin in  im zalan olacaktır.

2.5. Periyodik bakım  d ışında  yüklenici adresine, hastane idare birim ince yazılı veya te lefon la  b ild irilen  arızalar için 
yüklenici arıza  haberini aldıktan sonra en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde m üdahale edecektir.

2 .6 .idare; cihazlann anzalanm ası halinde, arızayı yüklen icin in  b ild ird iğ i telefon ve fax num arasına günün 24 saatinde 
bildirebilir. B ildirim  tarih  ve saatleri hakkında kurum  kayıtlan esas alınacaktır. F irm a bu hususta  ulaşılabilecek 
telefon ve fax num aralannı hastane idaresine b ild irecektir.Y üklenici, belirtilen  süre zarfında arızaya m üdahale 
etm ediği taktirde hastanece tu tu lacak  rapor içeriğini kabullenm iş sayılır.

2.7. A rıza durum lannda yüklenici m esai saatleri d ışında da çalışm ayı kabul edecektir. A yrıca, yüklenici iş saatleri 
d ışında veya tatil günlerinde çalıştığ ında(bayram da ve resm i tatil günleri de dahil.) veya arıza bakım ı nedeniyle 
tatil günleri ve iş saatleri d ışında çalışm ak zorunda kald ığ ında her ne durum da o lursa o lsun ek ücret ve teknisyen 
seyahat m asraflannı v.b. giderleri talep etm eyecektir.

2.8. Y üklenici firm a arızasın ı g iderdiği her cihaz için onarım  sonrasında cihaz kalibrasyonunun uygun olduğu 
kalibrasyon belgesini İdareye sunm ak zorundadır.

2 .9 .Servis hizm etleri sonunda, tıbbi cihazların  çalışm a perform ansları test ed ilecek ve çalışır vaziyette teslim  
edilecektir.

2.10. Y üklenici, sistem lerin  bakım ın ın  yapılm ası esnasında ileriye dönük  alınm ası gereken tedbirleri bakım  
tu tanağına yazarak im za a ltına alacak  ve teknik  işlerden sorum lu idare yetk ililerine b ild irecektir.

2.11. Sözleşm e süresi boyunca güncellem eler, m odifikasyonlar ve program lar yüklenici firm a tarafından tem in 

edilerek cihazlara uygulanacak  ve yüklenici bu işlem ler karşılığ ında ilave bir ücret talep etm eyecektir.
2.12. Y üklenici bakım  esnasında kullanıld ığ ı test cihazların ın  kalibrasyonlannı yaptırm ak  ve kalibrasyon 

belgelerini İdareye ibraz etm ek yüküm lülüğündedir.

2.13. Y üklenici uluslararası kurum lar tarafından  takip edilen ve cihazlar üzerinde yapılm ası gereken zorunlu 
değişiklikleri takip edecek ve böyle b ir uygulam a ihtiyacı olduğunda sözleşm e dahilinde olan cihazlara 
uygulayacaktır.

2.14. Y üklenici parça değişim inden, arızadan veya bakım dan sonra onarım  am acı ile cihazlara  yazılım  
yükleyebilm elidir. Bu iş için ayrı b ir ücret ödenm eyecektir.

2.15. H akedişler ilgili hastane idaresi tarafından periyodik  bakım a m üteakip yüklen icin in  ihale dosyasında 
sunm uş olduğu her b ir c ihaz için belirtilen  b irim  fiyat üzerinden yapılacaktır.

2.16. İdare cihazı hurdaya ayrıld ığ ı, ekonom ik açıdan faydasız olduğu veya başka b ir sebepten  dolayı bakım  
onarım  yaptırm aktan  vazgeçerse; kalan anlaşm a süresindeki o cihaz için kalan hak ediş yüklen iciye ödenm ez. 
Aynı şekilde ihale süresince sonradan dâhil ed ilebilecek cihazlar için yeni hakediş düzenlenir. Bütün bu 
hesaplam alar, yük len icin in  ihale dosyasında sunm uş olduğu her bir cihaz için belirtilen  birim  fiyat üzerinden 
hesaplanır.

3- D İĞ ER  H U SU LA R

3.1. idarenin onayı o lm adan h iç  b ir c ihaz hastanelerin  d ışına çıkartılm ayacaktır. Şayet tam ir, onarım , bakım , parça 
num unesi gibi herhangi b ir teknik  sebeple m erkeze yada kendi firm ası gibi hastane d ışına çıkm ası gereken 
durum lar için yüklenici 2 (iki) nüsha “ T ıbbi C ihaz İşletm e D ışına Ç ıkış Form u“ düzenleyecektir. Form un idare 
tarafından onayına m üteakip  cihaz çıkış
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yapabilecektir. C ihazların  m ahallinden başka b ir yere götürülm esi, geri getirilm esi esnasındaki nakliye 
yükleniciye ait olacak İdare bu konuda herhangi b ir ücret ödem eyecektir,

3.2. M eydana gelen yada geleb ilecek  her türlü  arıza veya yapılm ası p lanlanan bakım  ve onarım lar sırasında ihtiyaç 

duyulabilecek yedek parçalar birim  fiyatları ile birlik te idareye b ild irilecek. Parça m evcut ise depodan 
kullanılacak, m evcut değil ise İdare, İhale K anunu Y önetm eliği hüküm leri dahilinde d iğer firm alardan tem in 
etm ekte serbesttir. Y üklenici bu hususta  itirazda bulunam az. Tem in edilen parçaların  m ontajı yüklenici 
tarafından ücretsiz yapılacak tır. İdare, söz konusu istenen m alzem eleri yüklen icin in  te k lif  edeceği m alzem e 
fiyatını uygun gördüğü durum larda ücreti m ukabilinde yükleniciden tem in etm ekte serbesttir.

3.3. Y üklenici tarafından tem ini gerçek leştirilen  yedek parçalar için işçilik  nakliye ve m ontaj yüklenici tarafından 

ücretsiz gerçekleştirilir.T ıbb i c ihazların  m arka ve m odellerine uygun orijinal yedek  parça  kullanılacaktır.
3.4. Y üklenici tarafından tem in edilen ve m ontajı yapılan yedek parçalar kullanım  hataları haricinde yüklenici 

tarafından en az 1 (bir) y ıllık  garanti a ltında olacaktır. G aranti süresi dolm adan bozulan yedek parçaların  tem in 
edilm esi ve değiştirilm esi yüklenici sorum luluğundadır. Bunun için ücret talep ed ilm eyecektir.

3.5. Y üklenici yaptığı bakım  ve onarım  esnasında kullandığı m alzem enin  hatalı, yanlış seçim i, standartlara 
uygunsuzluğu, kullanıcı hatası v.s. nedenlerle m eydana geleb ilecek  her tü rlü  zarar ve ziyandan doğrudan 
sorum ludur.

3.6. A rıza, yüklenici ta rafından  tem in ed ilecek parça değiştirilm ek suretiy le g iderilecekse İdareye yazılı o larak rapor 
edildikten ve onay alınd ık tan  sonra, parçanın yurt içi tem in inde 3 (üç) gün içinde tüm  cihazlar güvenli çalışır 
hale getirilir.

3.7. Yedek parçanın yurt d ışından  gelm esi halinde yasal prosedürlerin  gereklerine göre ve azam i 15 (onbeş) gün 
içinde tem in edilecek ve tüm  cihazlar güvenli çalışır hale getirilir.

3.8. Y üklenici, cihazların  arıza ve bakım ında idarenin haberi olm adan onayım  alm adan herhangi bir parça veya 
m alzem eyi değiştirem ez.

3.9. Y üklenici önce değişim in gerekliliğ i ile ilgili tekn ik  raporunu; parça değişim i yapıld ık tan  sonrada değişim  
yapıld ığ ına dair o luşturu lan  teknik  servis raporunu konu ile ilgili tekn isyene yada  görevli hastane 
m ühendislerine im zalatacaktır,

3.10. D eğişen parçalar m utlak  surette  hastanede görevli olan teknik  ekipten herhangi b irine(başteknisyen, 

elektrik elektronik  m ühendisi, m akina m ühendisi, teknik işlerden sorum lu m üdür yard ım cısı.) teslim  edilecek, 
değişecek parça am balajlı b ir şekilde hastane teknisyeni tarafından alınacaktır. A m balajı açık  ve kullanılm ış 
parça değişim i tesp it edild iğ inde parça parası ödenm eyeceği gibi o ay ki bakım  ücreti de firm aya 
ödenm eyecektir. F irm a bu hususu peşinen kabul etm iş olur.

3.11. Periyodik bakım , parça  değişim i, arızanın g iderilm esi, vs. sırasında veya sonrasında, sistem de veya sistem i 
m eydana getiren ana ya da yardım cı parçalardaki ve akşam lardaki her türlü iş ve işlem ler (söküm , takım , kesim , 
kaynak, taşlam a, delm e, diş açm a, m alzem enin  m ahallinden başka b ir yere gö türü lm esi, geri getirilm esi, hurda 
m alzem enin İdarenin belirleyeceği ve/veya göstereceği yere nakliyesi, vs.) yüklenici firm a tarafından ücretsiz 

olarak yapılır.
3.12. Y üklenici, İdareden onayına sonrasında çalıştırılam ayan cihazlar ve sistem ler için gerekli teknik  bilgileri 

içeren raporlar hazırlayarak  cihazların  H E K ’e ayrılm ası işlem inde danışm anlık  h izm eti verecektir.
3.13. G erek periyodik  bakım , gerekse herhangi b ir arızaya m üdahale sonrasında cihazın m evcut işlevlerinde 

zayıflam a, işlevlerin  ortadan kalkm ası veya fonksiyon kayıplan gibi bir durum la karşı karşıya kalın ırsa  bu durum  
yüklenici firm a sorum luluğunda o lup herhangi b ir bedel talep edilm eden ivedi o larak  düzeltilecektir.

3.14. Servis için gelen personel m utlak  surette yüklenici elem anı olduğunu belirten  firm a k im liğ in i taşıyacaktır. 
Y üklenici bakım  daha önceden ibraz ettiği personel listesini hastanede bulunan tekn ik  işlerden sorum lu ekibe 
verecektir. Bu listede ismi bulunm ayan personelin  sistem lere m üdahale e tm esine kesin lik le  m üsaade 

edilm eyecek ve bundan kaynaklanan
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gecikm eler için ilgili cezai m üeyyideler işletilecektir.
3.15. Y üklenicinin dışarıdan veya alt yükleniciden aldığı hizm etten (taşeron firm anın yaptığı işler ) ve /veya 

geçici elem anların  yapacakları tüm  işlerden ve sonuçlarından firm a sorum lu olacaktır. İdare üçüncü kişileri 
m uhatap alm ayacaktır.

3.16. İdare firm adan sözleşm e süresi içinde herhangi b ir zam an, yeterli görm ediği elem anların  değiştirilm esi 
ve/veya sayıların  arttırılm asın ı isteyebilir. Bu durum da idareden h içb ir şekilde ek ücret istenm eyecektir.

4- CEZA İ H Ü K Ü M LER

4.1 .Sözleşm enin devam  ettiği m üddet içerisinde tıbbi cihazların  bakım  işlerinden doğacak bütün teknik  sorum luluk 
yükleniciye ait o lacaktır. B akım  noksanlığ ından ve işletm e yetersiz liğ inden  kaynaklanan ve çıkabilecek bütün 
arızalara yüklenici adresine hastane idare b irim ince yazılı veya te lefon la  arıza  bild irilecektir. Y üklenici arıza 
haberini aldıktan sonra derhal m üdahale edecektir. M üdahaleye geç kalındığı takd irde cezai m üeyyide 
uygulanacaktır.

4.2. Y üklenici firm a elem anların ın  kam u m alına verdikleri zarar, p iyasa rayici (fiyat takd irin i hastane idaresi 

yapacaktır) üzerinden firm a tarafından ödenm ek zorundadır.O luşacak herhangi b ir hasarın  tespitinde işletm e 
kaybıda dikkate alınacaktır.

43.T ıbbi c ihazlarda yüklen iciden  kaynaklı nedenlerle m eydana gelen herhangi b ir arıza veya d iğer nedenlerden 

dolayı personel, hasta  veya hasta  yakınların ın  kaza geçirm esi, yaralanm ası, ö lüm ü v.b. m ağduriyetlerinin 
o luşm ası durum unda yüklenici kusursuz sorum ludur.

4.4. Bakım  yapm akla görevli personelin  uğrayabileceği iş kazaları ile bu k işilerin  üçüncü k işilere ve tıbbi cihazlara 
doğrudan ya da dolaylı o larak  verecekleri zararlardan yüklenici kusursuz sorum ludur.

5- İŞ SA ĞLIĞ I V E GÜVENLİĞİ

5 .1 .Ç alıştırılacak bütün firm a elem anların ın  iş sağlığı güvenliğ i ve can güvenliğ i, gerek iş m ahallinde ve gerekse 
ulaşım  esnasında firm aya aittir. Firm a, bünyesinde çalıştırd ığ ı personelin  sosyal .güvenlik  sigortalarının 
yaptırm ak zo runda olup, idarem iz bu konuda sorum lu değildir. F irm a iş m ahallinde iş güvenliğ i tedbirlerini 
alm ak zorundadır.

6- M U A Y EN E VE K A B U L

6.1. V erilen servis h izm etin in  kontro lü  M uayene ve K abul Y önetm eliği ve H izm et İşleri G enel Şartnam esine göre 
K ontrol T eşkilatı, M uayene K abul K om isyonu ve B iyom edikal B irim  vasıtası ile yapılacaktır.

7- EĞİTİM

7 .1 .Tıbbi cihazların  kullanım ı, kullanıcı tarafından  giderebilen  arıza lan , kullanıcı tarafından yapılm ası gereken 
günlük, haftalık , aylık  ve y ıllık  bakım ları hakkında yüklenici firm a İdarenin belirlediğ i personellere gerekli 
eğitim i yerinde verm ekle m ükelleftir. V erilen  bu eğitim  taraflar arasında tu tanak  hazırlanarak resm iyet 
kazanacaktır.
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