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Sayın.......................................................................................................................

Hastanemizde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 1 Kalem hizmet alım işi 4734 
Sayılı K.İ.K 'nun 22/A maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin KDV hariç birim fiyatınızı yazılı ve 
tasdikli olarak 10.06.2021 günü saat lLOO’e kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine patnosdh@hotmail.com 
gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ
S .N o M alzem e A dı M iktar B irim i Birim  Fiyatı Toplam Tutar

1
SİMENS MARKA TOMOGRAFİ CİHAZININ 
YEDEK PARÇA DAHİL BAKIM VE ONARİMI 
HİZMETİ İŞİ

1 YIL

Son Teklif Verme Tarihi: 10.06.2021 günü saat 1 LOO’e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları 
elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir.
1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacakta-.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için te lif gönderilmiş ise her kalem malzeme için tek lif fiyatı yazılacak, eksik teklifler 
değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkot numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
9-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasmdan sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot 
ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas 
almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme 
yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.
10- Yukarıdaki malzeme veya malzemelere teklif veren firmalar verilen teklif kalemlerine istinaden Numune gönderilmesi 
zorundadır. Gönderilmeyen Numunelerin teklif fiyatları değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11-İdaremiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış 
sonrası hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.
12-Marka ve teslimat süresi belirtilecektir.
13-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.
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PARÇA DAHİL BA KIM -ONARIM  TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Konu: Hastanem izde bulunan aşağıda listelenmiş cihazların ayarlarının ve periyodik  bakımlarının 
yapılması, tüm işlerlik testlerinin ve fonksiyonlarının kontrolü ve arızaların tespiti ve giderilmesi, 
kullanıcı kaynaklı hatalar hariç olarak cihazlar için gerekli yedek parça ve mühendislik 
hizmetlerinin verilmesi işidir.

C ihaz Seri No Cihaz Adı
792C T78566 SIEM EN S T O M O G R A F İ

S istem ’e bağlı olarak bulunan yan birimlerin (UPS, lazer kamera, banyo makinesi, o tomatik 
enjektör, ehiller (su soğutm a ünitesi), sistem ve ortam klimaları, vb.) bakım  onarım hizmetleri ile 
istisnai yedek parçaları (X-ışın tüpü D e d ek tö r , , M o n i tö r , Printer, Carbon brush, Brush block, 
T a b le t , C D /D V D  Writer) sözleşm e kapsam ına dâhil değildir.

1. Yüklenici m ukavele süresince periyodik koruyucu bakım ziyaretlerinde bulunacaktır. Söz
konusu ziyaretler çalışm a saatleri esnasında İdare ve Yüklenici arasında anlaşmaya varılacak 
olan bir zaman tarifesine uygun olarak yapılacaktır. Bakım hizmetleri mesai günleri 
esnasında, yani Pazartesi 'den C u m a’ya kadar saat 08:00 ile 17:30 arasında tatbik edilecektir. 
(Bu m ukavelede normal çalışma saatleri diye anılmaktadır.) Cumartesi, Pazar, bayram ve 
resmi tatil günleri iş günü olarak dikkate alınmayacaktır.

2. T ek lif  verecek Firma, sözleşm e konusu cihazın bakım -onarım  ve ayarları esnasında 
kullanılacak ve cihazın üreticisi tarafından hazırlanmış servis k lavuzunda belirtilen tüm 
ölçüm ve test c ihazlarına sahip olacaktır ve gerektiğinde idare’ye ibraz edecektir.

3 . Koruyucu ve düzeltici bakım da periyodik ayarlam a ve testler üretici firmanın 
spesifikasyonuna uygun olarak ifa edilmelidir. Yüklenici her servis ziyaretinden sonra 
hastanemize, yapılan işleri ve tedarik edilmiş olan herhangi bir yedek parçayı belirten bir 
servis raporu ibraz etmelidir. İdare yetkilisine de im zalatılacak bu raporun bir nüshası 
idareye verilmelidir. İdarenin cihaz mahalline sözleşme süresince her bir cihaz için 
4(D Ö RT) adet ana bakım yapılmalıdır.

4 . Bakım-onarım  sonucunda cihazda fonksiyon kaybı olmamalı veya onarım öncesinde var 
olan işlevler iptal edilmemelidir.

5. Herhangi bir zamanda cihazın teşhis ve tedavi amaçlı fonksiyonlarının nitelik ve nicelik olarak, 
üreticinin belirlediği normların altına düşmesi durumları "arıza" olarak kabul edilecektir. 
Yüklenici bu arızalara müdahale etmekle yükümlüdür.

6. Yüklenici, hastanemiz yetkilisinin sözleşmede yazılı olan tebligat adresi, w eb  tabanlı portal,



telefonu veya fax’ına yüklenicinin mesai saatleri içerisinde (Pazartesi-Cuma 08:00-17:30 arası; 
Resmi tatiller ve dini bayramlar hariç) yapmış olduğu bildirimi takiben en geç 2(iki) iş günü 
içerisinde müdahale edecek; Parça değişiminin gerekmediği durumlarda 2(iki) iş günü içerisinde 
arızayı giderecektir. Parça gerektiren dummlarda (sözleşme kapsamında olan parçalar için) ise 
resmi kurumlarca ithalatı özel izinlere bağlı veya kısıtlı olan yedek parçalar gerekmesi durumu hariç 
(Bu durum yüklenici tarafından belgelenecektir.) sistem en geç 5 (beş) iş günü içerisinde çalışır hale 
getirilecektir. Sözleşm e kapsamı dışında olan yedek parça gerekmesi durum unda ise 
yüklenici; idare’ye tek l if  gönderecektir. İdare’nin teklifi kabul ettiğini belirten sipariş 
yazısının yükleniciye ulaşmasını ve proform a faturadaki hususları yerine getirmesini 
müteakip tek l if  şartlarında belirtilen teslim süresi içerisinde m alzem e teslim edilecektir. 
Teslim süresi, resmi kurumlarca ithalatı kısıtlı ya da özel izne tabi yedek parçalar gerektiği 
durumlarda yüklenicinin bu durumu belgelendirmesi ile idare tarafından uzatılacaktır.

7. Sözleşme süresi boyunca sistem'in yüklenici personeli d ışında bir diğer yüklenici veya şahısa 
bakım ve onan ın ım  yaptırm ayacak, aksi takdirde, c ihazda oluşabilecek maddi ve manevi 
tüm hasarlardan yüklenicinin herhangi bir sorumluluğu bulunm ayacaktır .

8. Doğal felaketler, yangın, sel vesaire m ücbir sebepler ve elektrik ve su kesintileri veya montaj 
değişiklikleri veyahut cihazların yanlış kullanılması dolayısıyla yüklenicinin kontrolü 
dışında m eydana gelebilecek maddi ve manevi hasarlardan yüklenici sorum lu değildir. Böyle 
bir hasar durum unda, hasar tespiti yüklenici yetkilisi tarafından yapılacak ve bu konu ile 
ilgili tüm masrafların İdare tarafından ödenmesi kaydı ile yüklenici arızanın giderilmesine 
çalışacaktır. Bu süre içerisinde, cihaz'ın çalışır halde bulundurulam am asından  yüklenici 
sorumlu tutulmayacaktır.

9. Değişecek yedek parçalar, cihazın orijinal şekil ve görüntüsünü bozm ayacak  ya da yapısını 
değiştirmemelidir.

10. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.

11. Kullanılan parçalar yeni ve orijinal parça olmalıdır. Yüklenici yedek parçaları ilgili cihazın 
üretici firmasından temin ettiğini ve üretici tarafından kalite kontrolünün yapılmış olduğunu 
belgelemelidir.

12. Arıza tespit edilen elektronik kail ve akşamlar için yüklenici firma kesinlikle parça tamiri 
gerçekleştirmemen, ilgili parçalar yeni ve orijinal olduğu idareye belgelendirilmiş yedek parçalar 
ile değiştirmelidir.

13. Değiştirilen parçalar, hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmamalıdır. Bu değişimlerde 
cihazın, hastanın, kullanıcının ve çevre emniyetini tehlikeye düşürecek  teknikler ve yedek 
parçalar kullanılmamalıdır.



14. Üretici kaynaklı o lm ayan  herhangi bir aksesuar, yedek parça, ek üniteyi bakım-onarım  
yüklenicinin onayı olm adan bu sözleşme kapsamındaki sistemlere tak ılm ayacak  ve takılması 
idare tarafından talep edilmeyecektir.  Bu kapsam da yüklenicinin bilgi ve onayı olmadan 
sisteme yukarıda belirtilen şekilde takılan aksesuar, yedek parça ve ek ünite sisteme veya 
idarenin herhangi bir m ülküne zarar verdiği takdirde yüklenicinin hiçbir sorumluluğu 
olmayacak, s istem de oluşan arızanın giderilmesi bu sözleşme kapsamı dışında ayrı bir ücret 
karşılığında değerlendirilebilecektir.

15. Yüklenici m evcut s istemlerdeki bakım hizmetlerine yönelik  veya sistemin çalışm a ömrünün 
uzatılması amacı ile elinden gelen çabayı göstermeli, bu ça lışm alarda en gelişmiş teknoloji 
ile en kaliteli materyal ve en yüksek kalite kontrol parametreleri kullanarak 
gerçekleştirmelidir.

16. Yüklenici firma; ilgili cihazlarda mevcutsa üretici firmanın gönderdiği tüm yazılım 
güncellemeleri (update) ve m odifikasyonlarını ücretsiz o larak sisteme uygulam akla 
yükümlüdür.

17. Yüklenici, sistemde oluşabilecek arızalara uzaktan bilgisayar erişimi ile de m üdahale 
edebilecek teknik alt yapıya sahip olduğunu idareye taahhüt edecektir. İdare, Uzaktan 
Erişim Hizmetleri için gerekli tüm altyapı yazılım ve donanım ım  sağlayacaktır. Buna göre 
İdare’nin eğer m evcut bir internet çıkışı var ise sistemlerin bulunduğu yere çekilecek 
netvvork hattını statik IP'li olarak sağlamalıdır. İnternet çıkışı bu lunm uyor ise İdare, internet 
sağlayıcının sunduğu statik IP 'ye  sahip olan en düşük hızlı A D SL  bağlantı biçimini 
(minimum 1024/256 Kbps) temin edecektir. İdare, uzaktan bilgisayar erişim altyapısının 
sürekli çalışır olmasını sağlayacaktır. Bilgi güvenliği ve gizlilik çerçevesinde uzaktan erişim 
desteği sağlayacak firmanın Bilgi Güvenliği Yönetim  Sistemi ISO 270001 belgesi olmalıdır. 
Yüklenici bu belgeyi yönetim e sunmalıdır.

18. 3(üç) ayda bir yapılacak bakımları müteakip eşit m iktarda 4(dört) adet bakım onarım  faturası 
kesilecektir.

19. F irma 12426 kapsamlı TSE  Hizmet Yeterlilik Belgesi sunacaktır.

20. İlgili cihazın m arka ve m odeline göre ana üreticiden temsilcilik veya yetkili servis 
olduklarını gösteren belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır.

Bakım onarım işini gerçekleştirecek olan yüklenici; Türkiye sınırları içinde ilgili cihazın 
eğitim m erkezinde m arka ve m odele ait eğitimleri almış ve yetkili firma tarafından 
onaylanmış “ Eğitim Sertifikası” bulunan en az 3 teknik  personele ait ilgili sertifikaları 
tek lif  belgesi ile birlikte sunmalıdır.



21 . Yüklenici bakım onarım  süresince % 95 uptime garantisi verilecektir. U ptim e hesaplaması 
yıllık bazda ve her cihaz için ayrı ayrı yapılacak ve sadece sistemi tam am en  durdurm ak 
suretiyle hasta alim im  engelleyen durum lar (D O W N  durum u), sistemi kısm en durduran ve 
bu kısmi durm a halinin a lternatif  çözüm ler ile giderilem eyerek hasta alım ına devam 
edilemeyen durum lar, arıza sebebi ile bir başka kliniğin işlemez hale geldiği arızalı durumlar 
dovvntime olarak kabul edilecektir. Planlı m üdahale ler (PKB, güncellemeler, helyum dolumu 
vb.) ve m ücbir  haller sebepli hallerde yaşanan gecikm eler hesaba katılmayacaktır. Uptime 
taahhüt edilen servis saatleri dahilinde hesaplanacaktır.

22 . Firma sözleşmenin imzalanması aşamasında, sözleşm e konusu cihazın üreticisi firma 
tarafından sözleşm e konusu adı geçen her cihazla ilgili düzenlenm iş  eğitim sertifikasına 
sahip personeli o lduğunu SSK iş giriş belgesi ile birlikte idare’ye sunmalıdır. Sözleşmede 
sunulacak eğitim sertifikaları asıl veya noter tasdikli sureti olacaktır. Yüklenici taahhütlerini 
hiçbir şekilde başka bir firm aya veya kişiye devredemez.

23. C ihazda ihtiyaç duyulabilecek yedek parçalar için yüklenicinin deposu olmalıdır. Bu depo, 
parçaların saklam a koşullarına uygun olacak şekilde m inim um  8°C m aksim um  40°C 
aralığında ve nem seviyesi 10%-90% aralığında; ISO 9001 ve ISO 14001 standartlarına 
uygun olacak şekilde tasarlanm ış olmalıdır. Yüklenici bu standartları belgelendirecektir.

24 . Yüklenici firma, cihaz kullanıcıları tarafından 7/24 erişim sağlanabilecek web tabanlı eğitim 
çözümü sunabilnıelidir. Bu çözüm kullanıcılara m evcut eğitim içerikleri içinden kendi 
planlamalarını yapm alarına olanak sağlamalıdır.

25. Yüklenici firma, kullanıcıların cihazları ile ilgili servis taleplerini 7/24 bildirebileceği, bu 
taleplerin detaylarını takip edebileceği, ve de raporlayabileceği web tabanlı bir portal 
sunmalıdır. Bu çözüm  sayesinde kullanıcı kendi cihazlarının rutin bakımlarını takip 
edebilmeli, geçmiş imzalı teknik  servis raporlarına ulaşabilmeli ve dosyalam a amaçlı 
indirebilir olmalıdır.

26 . Parça hariç kapsam ında bulunan ve EOS (End o f  Support) olan (yani Üretici Firma Siemens 
A lm anya (SAG ) tarafından yedek parça temin ve teknik  servis desteğinin sona erdirilmesi 
durum u) sistem ler için yüklenici tarafından yedek parça ve aksesuar temini ve teknik servis 
taahhüdü verilemeyecektir.  Yüklenici bu durum da üretici firm a tarafından yazılmış 
bilgilendirme yazısı idareye teslim etmelidir. Parça gerekmesi durum unda yüklenici bu 
konuda azami çabayı gösterecek ancak buna bağlı olarak arızanın g iderilememesi ve cihazın 
ça l ış t ı r ı lm a m as ı  durum unda ilgili cihaz anlaşm a kapsamı dışına alınabilecektir.

Uptim e % = l-(D O W N  olma süresi)/Yıllık Toplam  Çalışma Süresi

*W elıW le .4


