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T.c.
AĞRI iı sıĞıır ıvıü»ünı,üĞü
niyaoix DEvLET ıresrexnsi

rnı<rıir snnvis ırizıvınr ALIM işiun ıir
rnı<nıir şanrxıvınsi

A. KOI\ru: Bu teknik şartnarrıe nİYaOİN DEWET HASTANESİ envanterinde bulunan tıbbi
cihazlann bakım ve onarım hizrnetlerinin yapılması işidir.

B. TAIIIIMLAR:

o Tıbbi Cihadar: T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Tıbbi Cıhaz
yönerneliğinde yer alan ve DİYADİN DEVLET HASTA}IESİ sağlık tesislerinde
kayıtlı bulunan cihazlardır.

ı periyodik Bıkım: Belirtilen siirelerde, tıbbi cihazların iiretici fırmaların öngördüğü
ve uluslararası standartlara göre bakım işi,

ı yedek pııçı: Ait olduğu ana cihazın fonksiyonunu tarn olarak yerine getirmesi,
aslının bozulmanıası ve bütiinlüğüniln sağlanması için gerekli olan ve ana cihazla tam
uyumlu çalışan her tiirlü elektrik, elektronik, mekanik, caıır, kompozit, deri, plastik,
lastik ve tekstil ilrilnü parçadır.

o Anzı: Herhangi bir zamanda cihazrn herhangi bir fonksiyonunun nitelik veya nicelik
olarak belirlenen normlann altına düşmesi, cihaz veya aksesuann fonksiyonlannı
yerine getirememesi, sonuçların istenilen diDeyde ve doğru elde edilememesi, gibi
konulan kapsamaktadır.

o Bılom: cihazda meydana gelebilecek arızaları önlemek, verimliliği artırmak, anza
ihtimalini azaltrıak, sistemin ömriinü uzafinak ve etkin çalışmasını sağlamak
amacıyla, yüklenici fırma arafından sistemin yapısına uygun olarak önceden
belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak yapılan temizleyici, koruyucu ve düzeltici
nitelikte gerektiğinde parça değişimini ve monte etneyi kapsayan işlemlerdir.

o onanm ve Tımirat: cihazın fonksiyonunu tam olarak yerine getirmesine engel olan
hususun ortadan kaldınlması faaliyetlerinin tiimüdür.

ı Balüm onınm Foımu: yüklenici tarafından yapılan işlemlerin tamanıının yazıldığı
yiiklenicinin ve faaliyeti gerçekleştiren çalışanların bilgilerinin bulunduğu form,

ı Mılzeme: cihazlann bakım ve onanmı esnasında gerekli olan her fürlü sarf, bakım
kiti, bakım, temizlik ve koruyucu malzemeyi kapsar. Bu malzemeler, yüklenici
tarafından cihaz tireticisinin belirlediği periyotlarda ücretsiz olarak sağlanacaktır.

c. PERİYODk ner<ııvı ONARIM ZAMANLARI

idareye verilecektir.(Yedek parça harÇ ihale eüleceHin)

D. DENETİM vE MUAYEI\IE RAPoRLARI

şekilde gösterilecektir.Bu form yiiklenici ve hastane teknik personelleri tarafrndan

imza altına alınacaktır.Düzenlenen bu formların bir nüshası ilgili birimde, bir nüshası
yüklenicide bir nüshasıda fatura ile birlikte idare satınalmasına verilecektir.

idareye müracaat ederek hastane envanterinde bulunan ve uhdesinde kalan cihazlann
bakım ptanlannı hastane idaresiyle birlikte oluşturacaktır ve bu plan dahilinde bakım
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hizneti yüriitiilecektir. Bu bakım planları hastane idaresince ve firma tarafından imza
altına alınacaktır.

uygunluğuna göre check_list olarak kayıt altına alınarak teknik servis formlarında

belirtilmelidir

ve aylık periyodik bakımlar esnasında nelerin kontrol edileceğini başl*lar halinde

önceden belirleyerek idareye yazılı olarak bildirecektir. Aynı zamanda ilk bakımdan

sonra idarenin belirleyeceği personele eğitim verilecektir.

E. CfrAZBAKIM PROSEDÜRLERİ

r' Her cihaz ayda bir elden geçirilerek iç ve dış temizlikleri yapılacaktır

F. TEKNİK İsrBı<r,Bn

bildirildikten en geç 24 srıat içinde müdüale etnek zorundadır. Bilgilendirme tarih ve

saati olarak kurumun kayıtlan esas alınır.

gerektiren anzalarda ise cihazı 24 (yirmidört) saat içerisinde çalışır duruma

getirecektir. Yedek parçayı idarenin tedarik edeceği durumlard4 bu siire parçanın

tedarikinden itibaren 36 (otuzaltı) saati aşamaz. Parça datıil olanlarda yedek parça

yurt dışından getirilecekse bu siire kurumun anza bildirim tarihinden itibaren 20

(yirmi) günü aşamaz.

verilecektir. Bakım södeşmesi sona erse bile garanti süresi içerisinde anzalanan

yedek parça yüklenici tarafından ücretsiz değiştirilecektir.

zorundadır. Orijinal yedek parça temini mümkiin değilse yüklenici idarenin yazılı

onayrnı almak zorundadır.

yapısını değiştirmeyecektir.

idarenin onayını almak zorundadır.

bu durumda kesin karar idarenin olup, cihazın en geç 2 (iki) gün içerisinde sevk

edilmesi gerekir. Cıhaz fırmaya verildikten sonra l0 iş günü içinde arVA

giderilmelidir. Cihazın sevkiyatı ile ilgili her tiirlü masraf, sigorta(sigorta zorunlu

değildir ancak cihazın nakliyesi sırasında doğacak her tiirlü zarar yüklenici tarafından

karyılanacaktır) ve sorum luluk yiiklen iciye ait olacaktır.

saatlerde yapılacaktır. Periyodik bakımlar ve aruzıL ile ilgili bakım-onanm faaliyetleri

kurumca aksi istenmedikçe, hafta içinde normal mesai saatleri (08.00,17.00)
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içerisinde yapılacaktır. Ancalq çok acil durumlarda ve bakım onarımın uzaması
durumund4 hastanenin bilgisi ve isteği doğulfusunda bu siire aşılabilir.

giinleri ve hafta sonlan dahil). Mesai saatleri dışında oluşbilecek arızalar için ekstra
ücret talep edilemeyecektir.

cihazlar çalışır durumda teslim edilecektir. Cihazda fonksiyon kayıpları tespit
edildiğinde bakun işlemi bitmemiş sayılır. Bakım onarım esnasında meydana
gelebilecek her arızayı yüklenici ücretsiz kaşılamak zorundadır.

eşlik eden idare personelinin her tiirlü can ve mal giivenliği tedbirlerini alınak
zorundadır. Oluşabilecek her tilrlü olay, durum, vb durumdan yüklenici sorumlu
olacakiır.

test yapıldığını idare ibraz etmek zorundadır.

müdüale edilmezse velveya arva l (bir) ay gibi bir siire geçtiği halde onanlmamış
olursa, anza başka bir fırmaya yaptınlacak ve faturası yiiklenici fırmanın hak

edişinden kesilecektir veya yiiklenici fırma arıza gideilene kadar aynı seviyede yada

düa üst seviyede bir cihazı yerine koyarak hizmetin aksamamasını sağlayacakiır.

cihazlann taşınma sonrası gerçekleştirilecek olan deweye alma(startup) söktim ve

montaj işlemi yüklenici tarafından ücretsiz yapılacakiır.

görmediği personelin değiştirilmesini talep edebilir ve yüklenici fırma bu taleplerin
yerine getirilmesini sağlamak zorundadır.

standartlanna uygun olmal ıdır.

G. İsTENn EN BELGELER: İstenilen belgeler ihale dosyasında ve sözleşme imzalandıktan

sonr4 işe başlanmadan önce ilgili idareye sunulacaktır. Hastanemizde mevcut bakım onarımı
yapılacak cihaz listesi ektedir.
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D|YADiN DEvLEr HAsTANEsl 84 KALEM 8AKıM oNARıM TlBBl clHAz LisTEsi
TAsıNlR LısTEsl Tasiıİ. Tani.İİ

ı BuzDoı_ABı-so6uTUct,ÜNiTELER
2 oToAMLlzÖRLER
3 ELEKTRoCERRAHi sısTEMLERa
4 YrKAıiiA r oEzENFEKsaYoN CıHAZLARı
5 ENOODONT|K MOTOR - ENOOMOTOR CİHAZLCRİ
6 Erfrv - |N(üBATöR . FıR|N C.}|AZı-ARı
7 Enj|v - ıNKÜBATÖR . FıR|N ciHAzı-ARl
8 KAN KATETERıCaHAZLARı
9 Aö|RLıK . uzUNLuK öLçüıl clHAzLARl
10 lşlNtı ooLcu clHAztARl
ı1 ıŞlNLı oolGu C|HAZ|-ARı
12 uLTRAso{ , usc / @PPLER , EKo GÖRÜNTÜIEME sisTEMtERı
ı3 uLTRAsoİ{ , usG, ooPPLER , Exo GÖRÜNTüLEME s|sTEMtERa
1.ı uLTRAsoN , usc , DoPPLER / EKo GÖRÜİ{T(iLEME sısTEMLERi
ı5 uLTRAsoN, usc, DoPPLER, EKo GÖRüNTÜLEME sısTEMLERl
ı6 uLTRAsoN , usc, DoPPLER, EKo GÖRÜıniLEME sisTEMLERı
|7 NsT (Noı{-sTREs TEST) , ıGRolYo ToKo GRAF| CİFıAZIARı
18 MiKRosKoPLAR
19 ENoosKoPiTELEsKoPtARı
N ENDosKoPlTELEsKoPl_ARı
2| KAVaTitoN ciHAztARı
n HAVA Al(lş , AlR FLow ciHAztARı
23 Diş üN|TLER|
24 ıqViTRoİ,l ciHAzl-ARl
2s M|KRosKoPl-AR
25 Eruv - hKÜBATÖR - FıRıN caHAzllRı
27 ToNoMETREciHAzLARl
28 Diş uNlTLERl
29 BENMARı - BANYo ciı{Azt^Rl
:ıo ASPiRATÖR clHAzLARl
3ı AsPiRATÖRcıHAzLARl
32 lNFüzYoN PoMPAuRl
3:ı lNFÜzYoNPoMPALARl
34 iNFüzYoNPoMPALARl
35 iNFıJzYoN PoMPALAR|
iı6 EKG (ELEKTRo ıGRDiYo GR/AF|) ciı-lAzl.ARı
37 EKG (ELEKTRo ı(ARDaYo GRAFD clHAzl-ARl
:ı8 ıGviTRoNclHAztARı
39 nBBl MoNiTöR clHAzı^Rı
ı(, nBBi MoNlTÖR c|xezı.ını
4ı TlBBi MoNİTÖR ciHA:zLARı
42 TBB| MoNrrÖR ciHAzl-ARl
.(t nB8l MoNİTÖR ciHAztARı
4 TlB8a MoNıTÖR clHAzl_ARl
İİ5 ENDOSKOPİTELESKOPLARİ
/ı6 ENDosKoPaıELEsKoPt^Rı
47 FOTOIERAPİCİHAZIıCR|
ıı8 lNFÜzYoN PoMPAı_AR|
ıı9 aNFüzYoN PoMPAı-ARı
so iNRzYoN PouPAl_ARı
51 FoToTERAPiciHAzlARı
52 PERFüZYoNPoMPAIARı
53 PERFüZYoNPoMPALARı
54 AÖıRL|K - UZuNLUK ÖtçÜM clHAzlRl
55 EKG (EIEKTRo ıqRDİYo GRAFD cİHAztARl
56 EKG (ELEKTRo ıGRDİYo GRAFD clHAzLARı
57 iıırÜzvoı poupııını
58 TlBBi MoNhöR c|HAzuRı
59 NEBüLıZATöR - HuMlolFlER cıHAz|_ARl
60 NEBırLlzATÖR - HuMlolFlER cıHAzılRl
6ı NEBÜLIZATÖR - HuMlDlFlER CIHAZLARı
62 vENTltATÖR r RESPıRATÖR ciHAztARl
63 EKG (ELEKTRo ı(ARDaYo GRAFD cİHAzLARl
64 EKG (ELEKTRo lqRDlYo GRAFD cİHAztARl
65 nBBl MoNaTÖR ciHAztARl
66 nBBi MoNİTöR ciHAztARı
67 oTosKoP.oFTALMosKoPcıHAztARl
68 oTosKoP - oFTALMoSKoP clHAzııcRı
69 oTosKoP - oFTALMoSKoP cİHAzıılRı
70 DEF|BRi|-ATÖR CıHAZLARı
?| DEFiBRiı^TÖR CıHAZLARı
72 DEF|8Rıı.ATÖR clHAzLARı
73 EKG (ELEKTRo KARDaYo GRAFİ) clHAaJcRı
?1 ASP|RATÖRclHAzLARı
75 nBBi MoNıTÖR caHAzuRl
76 GöZüNaTLER|
?7 oToKr_AVciHAzLARı
?8 nBBı MoNnÖR cixızııRı
?9 Tı8Ba MoNıTÖR caHAztARı
80 Tı8Bl MoNiTÖR cixızı..ını
81 nBBi MoNiTÖR clHAzLARl
82 RADYAı.I lsrTıcı clHAzı-ARl
Eı RADYAİ{ lslTıcı ciHAzı_ARl
u oDYoMETRE, işiTME TEsfl ciHAzuRl

BaYoMEDiKA BAK|M oMRlM LasTEsı

Model
N(rvE
BloNoVA
DAlvwıA MED|ToM
GEnNGE
MoRlTA
HELMER
NarvE
cENTRoN
HAssAs AÖıRL|K ÖLçÜM ciHAzl / TERAzi

l/\rooDPEcKER
WOODPECKER
HE!,IrLETT PAclqRD
HEVVLETT PACKARD
HEI^rLETT PAclqRo
HEI^rLETT PAcıqRo
HEVILETT PAclqRD
EDAN
ALcoN
TRuP}ıATEK
TRUPHATEK
WOODPECKER
KAvo
UNlDEİilT
l,ı/ooDPEcKER
oLYMPus
NÜvE
ToPcoN
GRUP DENTALADVAİrcE
NÜvE
T§ıMBitiR I

T§ıNABiLlR
oKuMAı.l
oKuMA^l
oKuMAN
oKuMAı.|
BıocARE
BıocARE
Miı(ADo
coMEN
lNSıGHT
coMEN
Pl-USlı,lED
Pl-USlilED
EDAı|
TRUP}|,ATEK
TRUP}ıATEK
A^,lS

B.BRAuN
B.BRAuN
B.BRAuN
TosAN
B.BRAuN
a.BRAuN
DENsl
R KUDA DENSH|
BıocARE
8.BRAuN
coMEN
KoılPREsÖRLÜ NEBÜLaZATÖR (soöuK BUHAR)
KoMPRESÖRLO NEBÜL|ZATÖR (soğuK BUHAR)
KoMPREsÖRLtl NE8üLiZATÖR (soÖUK BUHAR)
NEwPoRT
BLTBİOUGHT
BLTBİOUGHT
EDAN
EoA^l
RıESTER
RıEsTER
RıEsTER
L|FE PolNT
L|FE PoıNT
L|FE Poıı.ıT
coM€N
T§ıNABitlR
BLT Blo|-lGHT
NlDEK
ERYiĞiT
BtT B|oLıGHT
BLT B|OLİGHT
BLTB|OLİGHT
BLT BloLlGHT
ELEKTRO-MAG
ELEKTRGMAG
MADsEN

sayh ı



DiYADiN DEVLET HASTANESı 8ı0 KALEM BAK|M oNARlM TlB8i ciHAz LisTEsa
TAslNlRLlsTEsl TasİİrTarİır{

ı BuzDo.ABl - soĞuTucu ÜNiTELER
2 oToAİ.|ALizÖRLER
3 ELEKTRoCERRAHi sisTEMLERi
4 YIKAMA, DEzENFEKsaYo{ cıHAzLARl
5 ENDoDoNTiK MoToR. ENDoMoToR ciHAzl_ARl
6 Eil,v - iNKÜBATÖR - FıR|N ciHAztARl
7 mJv - INKÜBATÖR - FlRlN cıHAztARl
8 l(AN KATETERi caHAztARl
9 AÖlRLlK - UzuNLuK ÖLçÜM caHAzı_ARl
ı0 ıŞlNLl DoLGu ciılAzl_ARı
ı1 ışlNLl DoLGu caHAzl-ARı
12 uLTRAsoN, usc , DoPP|-ER, EKo GÖRıJNn,EME sisTEMı.ERi
ı3 ULTRASoN, usc, DoPPLER, EKo ciÖRÜNniLEME sisTEMLERi
ı4 ULTRASoN, usc, DoPPLER / EKo GÖRÜNniLEME sisTEMLERi
ı5 uLTRAsoN, usc, ooPPLER, EKo GÖRüNrÜLEME sisTEMLERi
16 uLTRAsoN, usc , DoPPLER, EKo GÖRÜıfliLEME sisTEMLERi
|7 NsT (NoN-sTREs TEST), l(ARoıYo ToKo GRAF| caHAzLARı
18 uiKRosKoPtAR
19 ENDosKoPa TELEsK@llRı
m ENDOSKOPaTELESKOPLARİ
2| KAViTRoN caHAztARl
22 HAVA AKlş , AaR FLow cil{Azı-ARı
23 Daş ÜN|TLER|
21 KAVıTRoN caHAzriRl
25 MiKRosKoPtAR
26 En)V - iNKÜBATÖR - FıR|N ciHAzı-ARı
?7 ToNoMETRECiHAZLARı
2a Diş ÜNiTLERi
29 BENMARa-BANYocaHAzl_ARı
30 ASPiR/ATÖR ciHAztj1|lı
31 AsPiR^TÖRciHAztARı
u iNFüzYoNPoMPAtARl
«ı iNFüzYoNPoMPAtARl
34 iNFÜzYoNPoMPALARl
35 iNFÜzYoNPoMPAtARl
36 EKG (ELEKTRo ı(ARDiYo GRAFD caHAzLARı
37 EKG (ELEKTRo ıGRDiYo GRAFD caHAzt^Rı
38 lqViTRoN ciHAztARl
3tı nBBi MoNaTÖR ciHAztARl
rıo TlBBi MoNiTÖR ciHAztARl
/ıı TlBBi MoNaTÖR ciHAztARl
12 TlBBi MoNaTÖR ciHAzı-ARl
4iı TıBBa MoNiTÖR ciHAzılRl
4 TlBBa MoNiTÖR cıHAztARl
.ı5 ENDosKoPi TELEsKoPllRl
ıı6 ENDosKoPi TELEsKoPl_ARl
47 FıoTo TERAPi ciHAztARl
ıı8 iNFÜzYoN PoMPAuRl
49 iNFÜzYoNPoMPALARl
50 iNFüzYoNPoMPAtARl
5ı FoToTERAPıciHAzı-ARı
52 PERFÜzYoNPoMPAllRl
sı PERF(izYoNPoMPAtARl
54 AğıRL|K - uzuNLUK öLçüM caHAztARl
55 EKG (EtEtCRo l(ARDİYo GRAF|) ciHAztARı
56 EKG (ELEKTRo KARDaYo GR/AFD ciılAzLARı
57 iNFüzYoNPoMPAtARı
58 TlBBi MoNiTÖR ci}ıAzııcRı
59 NEBtiLazATÖR - HUMıD|F|ER caHAztARl
60 NEBÜLiZATÖR - HUM|DıF|ER caHAztARl
61 NEBI,LaZATÖR - HUM|DıF|ER C.HAZLAR|
62 vENTiıtTÖR r RESPiRATÖR ciHAzl_ARı
63 EKG (ELEKTRo ı(ARDlyg 6,paçil ÇiılAztARl
64 EKG (ELEKTRo ıqRDiYo GRAFi) ciHAztARl
65 TlBBi MoNiTÖR ciHAzl_ARl
66 T|BBı MoNiTÖR ciHAztARl
67 oTosKoP-oFTALMosKoPciHAzLARı
68 oTosKoP-oFTALMosKoPciHAzLARı
69 oTosKoP-oFTALMosKoPciHAzllRı
70 DEF|BR|LATÖR ciHAzLARl
7l DEF|BRiLATÖR ciHAzLARl
72 DEFaBRiIATÖR c|HAztARl
73 EKG (ELEKTRo lGRDiYo GRAF|) ciHAzLARl
71 ASPiRATÖR ciHAzı-ARı
75 TıBai MoNiTÖR ciırAalRl
76 Göz üNiTLERi
?7 oToKtAv ciHAzı-ARı
78 nBBi MoNiTÖR ciHAzl_ARl
79 TIBBı MoNaTÖR ciHAzı_ARl
80 TlBBa MoNiTÖR cıHAzLARl
8ı TrBBa MoNiTÖR caHAzLARı
82 RADYAN lslTıcl ciHAztARl
83 RADYAİ,I lslTıcl ciHAztARl
u oDYoı,lETRE, işaTME TEsTi ciHAzı_ARl

8iYoMEDa(AL BAK|M oNARıM LisTEsa

Mode|
NürvE
Bloı,loVA
DAlwı.lAMED|ToM
GET|ı{GE
MoRlTA
HELMER
NÜvE
cENTRoN
HAssAs AGıRL|K ÖLçÜM caHAzl , TERAza

WOODPECKER
l,\ooDPEcKER
HEI^,LETT PACıGRD
HEVVLETT PACKARD
HE!^rLETT PAC|GRD
HE\^rLETT PAC|(ARD
Har,^ETT PACKARD
EDA^l
Aı-coN
TRuPI-ıATEK
TRUPHATEK
ttoooPEcKER
l(Avo
uNlDENT
\rırooDPEcKER
ol-YMPUs
NÜVE
ToPcoN
GRuP DENTALADVAı,ICE
N(fuE
TAşlNAB|LiR
T§lNABiLaR
oKuMAN
oKuMAN
oKuMAN
oKuMAN
BlocARE
BlocARE
MııçADo
coMEN
ıNslGHT
coMEN
PLUSMED
PLUSMED
EDAİ{
TRUPHATEK
TRUPHATEK
AMs
8.BRAuN
B.BRAuN
B.BRAUN
TosAİ{
B.BRAuN
B.BRAuN
DENsi
FuKuDA D€NsHl
B|ocARE
B.8RAuN
coMEN
KOMPRESÖRLÜ NEBÜLiZATÖR (SOĞUK BUHAR)
KoMPRESÖRLÜ NEBÜtizATÖR (soĞUK BuHAR)
KOMPRESÖRLÜ NEBÜLiZATÖR (SOĞUK BUHAR)
NEl,\,PoRT
BLT BİOLİGHT
aLTBıoLıGffi
EoAN
EoAN
RıESTER
RıESTER
RıESTER
L|FE PolNT
L|FE PüolNT
L|FE PüolNT
coMEN
TAşıNAaaLiR
BLT BloLlGHT
NlDEK
ERYiÖaT
BLT BİOLİGHT
BLT BİOLİGHT
aLT BioLıGHT
BLT B|OLİGHT
ELEKTRO_MAG
ELEKTRO-MAG
MADSEN
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