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NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif vemıe tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayaa ile) KDV hariç TL olarak dtDenlenecektir.
- Eksik dolduruIan üzerinde kazıntı silinti ve diizeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacakiır.
- Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mekfubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.acriihale.gov.trle-oosta adresli ASı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alun konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
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TIBBİ cfrı^zBAKIM vE oNARIM ıilzıııBrınni
(yEDEK pARçA neniçl rpıaşk ş.umıeıwnsi

kolıtu: Bu teknik şartnarne, Diyadin Devlet Hastanesi demirbaşına kayıtlı bulunan ve ekte listelenen
tıbbi cihazlar için bakun ve onarım hiznıetleri işlerini konu alır.

ı. TAI\IIMLAR vE KI§ALTMALAR

1.1.Tınımlır

2.1.1. Yedek Parça : Ait olduğu ana cihazın fonksiyonunu tam olarak yerine getirmesi, aslının
bozulmaması ve bütiinlüğünün sağlanması için gerekli olan ve ana cihazla uyumlu ve orijinal,
orijinal çalışaıı her tiirlü elektik, elektonik, mekanik, cam, kompozit, deri, plastilq lastik, tekstil
ve diğer özellikteki parçadır.

2.1.2. fuır;a : Cihazın veya parçalannın işlevini yerine getirememesi, aksam4 aksaklık ve
bozulma durumudur.

2.13. Bakım : Cihazın gözle kontrol, temizleme, yağlam4 teknik ömrünü tamamlayan parçaların
değiştirilmesi, ayarlann yapılması ve benzeri işlemlerinin bütilnüdilr.

2.1.4. Orıarım: Arızanın giderilmesi ile cihazın çalışır duruma getirilınesidir.

2.15. Montaj : Bir cihazın parçalannı yerli yerine takma veya olması gereken yer ile birleştirnıedir

2.1.6. Teknik Hizrıetler Formu : Yüklenici tarafından yapılan işlemlerin ta[ıamının yazıldığı,
yüklenicinin ve faaliyeti gerçekleştiren çalışanlarının bilgilerinin bulunduğu fonndur.

1.2.Kısıltmalır

2.2.1. Bu teknik şartıamede "Sistenı/Cihazlü' ifadesi yerine bu maddeden itibaren *Cihazlar"

ifadesi kullanılacaktır.

2.2.2. Bu teknik şartıamede ; "Periyodik bakımlar velveya onarım hizrıetleri" ifadesi yerine bu
maddeden itibaren *Teknik servis Hizmetleri" ifadesi kullanılacakhr.

Genel Hususlır

23.1. Cihazlarda giderilmesi istenen arızalar ve yapılması istenen işlemler *Teknik İstekleı"
başlığında açıklanm ıştır.

23.2. Ifulite güvence, iiriin $ivenliği ve diğer belgelere ilişkin hususlar idari şartnamede
belirtildiği gibi olacaktn. Teknik Şartıamede istenmeyen hususlarda İOarl Şartname hükiimleri
geçerli olacaktır.

233. İşin yapılması için gereken Teknik Yeterliliğe ilişkin belgeler 5. Maddede
belirtilmiştir.

2.3.4. Bakım sözleşme siiresi

rEI<I\Iil< sERvİ§ ıİztarrnnİ ırunİıEcEK cfoıezıan

tJ.Yüklenici ekte detaylan belirtilen cihazlaruı bakım ve onanmtnı üstlenecektir.

tarihinde sona erecektir



TEKNİK istnı<r,rn

ı.4.GENEL isrBr vE KIJRALLAR

4.1.r. Ekli listede özellikleri belirtilen cihazlar için teknik servis hianetleri sözleşmesi gereğince;
Hastane İdaresi ve Yiiklenici aşağıü yazılı yükiimlülükleri yerine getirmeyi taahhüt eder.

4.12. Yiiklenici teknik personelleri sözleşmenin imzalandığı gilnü takip eden en fazla30 (otız) gün
içerisinde Hastarıe İdaresine miiracaat ederek ünitelerde bulunan cihazların bakımını yapacak ve
Teknik Hizmetler Formu'nu bölilm sorumlusun a imıa ve tasdik ettirecektir.

4.13. Teklif veren fırmalar üretici fırmadan veya Tiirkiye distribütör fınnasından alınmış yetki
belgesine salıip olmalıdır. teklif dosyasında noter tasdikli olarak yetki belgesi verilmelidir.
Yetkisiz fi rmalar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

4.|.4. Değişecek yedek parçalar cihazın orijinal şekil ve görüntiisiinü bozırıayacak ve/veya yapısını
değiştirmeyecekıir. Yedek Parçalar orijinal olmalı ve iiretici fırma garantisi ile olmahdır. Bu
garanti belgesi teklifi ile birlikte belgelendirilecektir.

4.15. Verilen Teknik Servis Hizrıetleri sonucund4 cihazda tespit edilmiş ve onaylanmış olan
arızalar ile sorunlar giderilecek ve cihaz çalışır durumda teslim edilecektir.

4.1.6. Cihazda kullanılan yazılımlarla ilgili sorun olması durumunda yazılımlarda meydana gelen
hatalann diizeltilmesi Yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır. Eksha talep edilen
opsiyonel programlar idare tarafından temin edilecek veya yüklenici fırma ücreti karşılığında
yapacaktır.

4.1.7. Bakım, onanm, test, kontrol, ayar ve benzeri işlemler cihazın üretici fırma teknik
dohimanlarına uygun olarak yapılacaiiır.

4.1.8. Teknik servis hiaııeti esnasında yüklenici tarafından cihazda bulunan hasta sistem ve
kullanıcı $ivenliği ile ilgili koruma ve uyan amaçlı etiket ışıl«, ses ve benzeri gönel ve/veya
işitsel uyancılann hiçbiri dewe dışı bırakılmayacakln. Bu kuralın göz önünde bulundurulmaması
sonucu ortaya çıkabilecek zarar,kazave hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

4.1.9. Yüklenici; bakım ve onanm esnasında yüklenici teknisyeninin iş güvenliğini sağlamak
zorundadır. Bakım onanm esnasında olabilecek her tiirlü iş kazalannda ttim kanuni sorumluluk ve
doğabilecek azminatlar yiikleniciye ait olacalıtır. Ayrıca bakım onanm esnasında ytülenici
teknisyeninin yanhş ve ihmalkarlığından veya kasti hatalı müdahalesi sonucu meydana geldiği
kanıtlanan hata veya anzanın neden olduğu zanaqziyan,kaza veya yaralanmadan ve iş kaybından
yüklenici sorumlu olacaktır.

4.1.10. Yüklenici her tiirlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. Yiiklenİcİnin bu

tedbirleri almamasından dolayı oluşacak her türlü zarar yiikleniciye ait olup idare hiçbir
sorum luluk taşımayacakiır.

4.1.1l. Teknik servis hizırıetleri sırasında cihazda meydana gelebilecek zarar, V,aza ve hasarlardan
yiiklenici sorumlu olacaktır.

4.1.12. Teknik servis hizınetleri snasında fonksiyon kayıplannın tespit edilmesi halinde teknik servis
işlem bitnemiş sayılacaktır.

4.1.13. Teknik servis hiznıetleri sonund4 yüktenici tarafından Teknik Hizmetler Formu (Arıza tespit
onarım periyodik bakım v.b) (3) üç nüsha diDenlenerek, cihazın teknik değerlendirmesi
yapıtacaktır. Hazırlanan Teknik Hizmetler Formu, Kurum kullanıcı personeli ve teknik personel
tarafından imzalanarak bir nüshası kullanıcıya bir nüshası idareye teslim edilecektir.

4.1.14. Yiiklenici tarafından tedarik edilen yedek parçaların cıhaza bağlanması durumund4 cihazın

çalışır duruma getirilmesine karşın, değiştirilen parçalann yeterli uygunlukta olması sebebiyle
?aman içinde oluşacak her türlü sorunun sorumluluğu yiikleniciye ait olacaktır. Cihazda değişecek



4.1.ı5. DÜital Röntgen cihazına yılda 3 defa genel periyodik bakım yapılacaiıır..

4.2. Bn Dhil,EN ARIZAI;RIN cbpnİııııBsi
4.2.1. Cihazlarda önceden planlanan bakun zamanlannd a orlayaçıkmayan arızalar meydana gelmesi

halinde kurum yetkilisi, sözleşme esnasında yiiklenici turanno* uİıoırııen telefonl faks İeya e_
Posta adresine bilgilendirme yapacaktır. Bilgilendirme tarih ve saati olarak kurum kayıtlan esas
alınır.

4.2.2. Anza bildirimleri, mesai giinlerinde olduğu gibi Resmi tatil @ayram ile Cumartesi ve pazar)
günlerinde de mesai saati ayınmı yapılmakszın yapılacakiır. Bu- amaç ile yüklenici 24 saat
ulaşılabilecek teknik hizmet telefon nıımarasını hastanı idaresine bildireceıtir. 

-

4.23. Yüklenici, bakım ziyaretlerini normal çatışma saatlerinde ve giinlerinde yapmakla ytlkümlü
olduğu halde anzalara karşı yapılacak müdahalelerde mesai re mesai dışı ayınmı yapılmaİ<sızın en
geÇ 24 saat içinde aır;ıtya müdahale edecek ve ailzı, hakkında hastane idaresine veya ilgili kurum
personeline bilgi verecektir. Yedek parça temini gereken durumlarda l0 iş giınü içerisinde yedek
ParÇanın temin edilınesi ve sisteme monte edilmesi yetkili ytiklenici fırma arafından üjretsiz
olarak yapılacaktır.

4.2.4. Arızarıın özelliğine bağlı olarak, cihazın yiiklenici işyerine gönderilmesi gerektiği hallerde,
kurum idaresinin yazılı onayını müteakiben cihaz en geç 2 (iki) işgilnü içerisinde sevk edilecektir.
Cihazın sevkiyatı ile ilgili her tiirlü masraf, sigorta (sigorta zorunlu değildir), her tiirlü a,ıaı ve
benzeri giderler yüklenici tarafindan idareye tazrrıin edilecektir ve sorumluluk Yükleniciye aittir.

4.2.5. Cihazlann onıınm tamamlandıktan sonra cihazın doğu çalıştığını gösterir şekilde gerekli
kalite kontrol testleri yapılacaktı

bütiin yedek parçalar iiretici firma tarafından en az l yıl garantili olmalıdır. Değişen yedek
parçalar orij inal olmal ıdır.

4.2.6. Cihaz arızası yiiklenici tarafından giderilemediği takdirde kurumun yazılı ihtannda verilen
siire sonunü kurum yiiklenicinin belirtnıiş olduğu söz konusu an?Ayı piyasadan temini cihetine
gidecek, faturasını yiikleniciye ödettirme hakkına salıip olacaktır. Bu durumda piyasadan teklifi
kabul edilen firmanın cıhaza müdahalesi sırasında yiiklenici fırma işleme nezareİ eder. Yiiklenici
nezar€t etmediği takdirde herhangi bir hak iddia edemez.

4.3. MoNTAJ vE DEMoNTAJ
4.3.1. Montajı yapılmış olan cihazlann başka bir yere nakli istendiğinde nakil, demontaj ve montaj

işleri için yiiklenici, ücret teklifıni hastaneye sunacak, hastane yapacağı değerlendirme sonucu
işlerin ytiklenici veya başka bir taşıyıcı tarafından gerçekleştirilınesi konusunda karar merci
olacaktıı.

4.3.2. Yüklenici tarafından yapılmayan işlerden doğacak sorunlann sorumluluğu idareye ait olacak
olup, cihaz bakım sözleşmesi kapsamı dışında kalacaktır.

4.4. BAKIM ıilzıımrhıN İçrnİĞİ

4.4.1. Bakım hizneti, Hastane idaresi ve yüklenicinin birlikte belirleyeceği tarih, giin ve saatlerde
yapılacaktır.

4.4.2. Bakım hizıneti kapsamında gerek duyulacak yedek parçalar kurum tarafından temin
edilecektir. Yüklenici tarafından hiçbir ücret talep edilmeksizin monte edilecektir.

4.43. Bakım onanm hizmeti işinin yilriittilmesi için hastane idaresi tarafından ralıat bir çalışma
ortatnı, elektrih su, bilgisayar alt yapısı, telefon hattı, internet hattı İdare tarafından sağlanacalıır.

4.4.4. Cihazlann, performanslı ve güvenilir bir şekilde çalışabilmesi için bakımlar sırasında yapılan
çalışmalan gösteren detaylı konhol listeleri bakım formu ile birlikte üniteye teslim edecektir.



4.4.5. Sözleşme siiresince Cihazın anzalanmasında onarımlan yükleniciye aittir.
4.4.6. Parça değişimi gerekliren bir durum olduğunda yiiklenici durumu idareye bildirecek parça

tedarikinden sonra 48 saat içerisinde cıhaza monte edilecektir. Değiştirilecek yedek parçalar
cihazın orijinal yedek parçası olmalıdır.

4.4.7. Cihazlann fonksiyonel kontrol kısımlarının genel temizliği, bakımlar sırasında yapılacaklır.
4.4.E. Bakım Hiarıeti aşağıdaki işlemleri kapsayacal«iır.

U Kollu Dljltal Rıdyografık §istemi Balom Hizmeü İçeriği;

a) Elekriksel güvenlik Kontolü
b) Radyasyon GOvenliği Konnolu
c) Mekanik Güvenliği Konnolü
d) Görüntil Kalitesi Kontrolü

Rezolüsyon kontrolu
e) Sistem Modül Konnolü
f) Jeneratör Kontrollü
g) Tüp Kolimatör Kontolü
h) Flat Panel Dedektör Konrolü
i) Yazılım ve Donanım
j) Touch Kontrolu

( Şebeke Besleme gerilini, Topraklama bağlantılan )
( İyonmatlı çekim, kolimasyon ile kV, mA, mAs, Saniye kontrollü )
( Hareketli aksam kontrolü), Frenler, Güvenlik Sensörleri kontrolü )
( İmaj merkezleme, Hasta Dewesi Seti Kontrolü, kV-MAS uyumu

( Tuş takımı, şutlama buton, Ekran)
( Ytlksek volaj hoblan, Kabin içi, Genel konnol)
( Tüp problan, Yağ Durumq Kolimasyon, Ön Panel Tuşlan, Tüp
( Flat Panel kalibrayonu, Bütttn bağlantı kontrolleri)
(BUtün yazılım ve donanım kontrolü)
( Ttlp önltndeki LCD touch kalibrasyonu ve konnolü)

o

Şebeke elektriğinin uygun olup olmadığının kontrolü
Cihazın açma kapama iinitesinin faal olup olmadıS kontrolü
Kontol, Ayar Tuşlan ve anütarlarının doğu işlevi yerine getirmesinin kontrolü
Cihaz iizerindeki görsel displaylerin kontrolü
Cihazın dedektör açısının doğnıluk kontrolü
Wallstand iLerindeki displaylerde yazan açısal değerlerin doSuluğunun kontrolü
Wallstand iizerinden verilen hareket komutlannın doğutuğunun kontrolü
Bilgisayar iizerinden verilen hareket komutlannın konholü
Jeneratör Kontrollü (Yilksek voltaj Problan, Kabin içi, Genel kontrol)
Jeneratör fanlarının temidik kontrolü
Dedektör fanlan ve dedektör yüzeyinin temizlik kontolü
Kolimatör ışığı ve diyafram hareketlerinin kontrolü
Otomatik kolimatöriin ayarlanan filme göre hareketlerinin kontrolü
Mekanik aksamların kontrolü
Cihazın ayarlanan parametrelerde grafı yaphğının kontolü
Cihazın ve bilgisayar iinitesinin iç ve dış temizliğinin yapılması
yazılım ve donanımın kontrolü

Algılama sensörlerinin çalışmasının kontrolü
Cihazın pcb board ve buna bağlı soketlerin kontrolü
Dışanda kalan kablolann korumalarının kontrolleri
Motorize hareketlerin ve frenlerin kontrolleri
Hasta masasının mekanik kontrolleri
Görüntii Kalitesi Kontrolü (İmaj merkezleme, Hasta Devresİ Setİ Kontrolü, kV-mAs uyumu

Rezolüsyon kontrolü)
Cihazın bakımı yapılrken, Cihazın kV, mA, mAs, Doz ve 7-aman değerleri bir Kalite Kontrol
cihazı ile ölçülmesi gerekmekiedir. Ölçulen değerler numarik ve grafıksel olarak print edilip
hastane idarİsine teknik servis belgesi ite sunulmalıdır. Ölçtlm yapılan cihazın kalibrasyonun
geçerli olduğu belgelenmelidir. Eğer ötçümler standartlann dışında ise gerekli ayarlamayı fırnıa
ücretsiz olarak yapacaktır.
Fitın çekimi yapıldığında her hangi bir problem olup olmadığının kontrolü

Görüntiileme Sistemine 7124 Online destek verilmelidir. Sisteme 24 Saat esasına göre arııa
bildiriminden sonra online olarak bağlanh yapılıp gerekli olan bütiin yazılımdan kaynaklı sorunlar

a
a



online olarak giderilmelidir. Bu hizrrıetin yüriitülınesi için hastane idaresi tarafından elektrik,
bilgisayaı alt yapısı, telefon hattı, intemet hattı İdare tarafından sağlanacaktır.

viirr,nMciNiN TEKNk yETERLiLiĞi ıre vtiriiıur,üıüı<ıBni

5.1.Bu şaıtrıame kapsamında yapılması öngörülen hizmetler, fırmanın kalifıye personeli veya tayin
edilmiş temsilcileri tarafindan yapılacaktır.

5.2.Sözleşme süresince yüklenici; bu teknik altyapısını (SGK kayıtlan, eğitim belgeleri, diplom4 ve
benzeri) teklif dosyasında belgeleyecektir.

5.3.Yiiklenici, teknik personelinin teklif verilen cihazlar için aldığı eğitim sertifikalarını teklif
dosyasında sunacaktır.

S.4.Teklif veren fırm4 cihaz için yetkili olduğunu belgeleyecek, cihazın satış ve teknik servisine
ilişkin yetki belgesini dosyasında sunacaktır.

S.S.Teklif veren fırmalar teklif emiş olduğu cihazların performanslannı değerlendirmek iizere
yapacağı testlerde aşağıda belirtilen ve kendisine ait test cihazının dokiimanlannı teklif dosyasında
sunacaktır. Yüklenici teklif vermediği tıbbi cihazlarla ilgili herhangi bir test cihazının
dokiimanlannı sıınmayacaktn. Aşağıdaki listede yer almayaı1 ancak teklif vereceği tıbbi cihazlar
ile ilgili olarak test donanımlan için yüklenici ilgili bilgileri ve doktimanlan idareye sunacalıiır.

5.5.1. X-Işını Analizörii Seti

5.52. Görsel değerlendirme test aletleri

I(ABIJL MUAYEıIE vE DENETfuü! NoTLARI

6.1.Teknik servis hizınetleri verilirken, Hastane İaaresi arafından görevlendirilecek bir teknik eleman
hazır bulunacaktır.

6.2.Cihazlara yapılacak her tiirlü müdüalede diizenlenecek Teknik Hizrıet Formu'nu sorumlu
hastane personeli, cihazın bulunduğu servis sorumlusu ve yüklenici personeli imzalayacaktır.
Dtizenlenen bu formların bir nüshası ilgili birime, bir nüshası da fafura ile birlikte satın alma
birimine teslim edilecek ve bir nüsha da yiiklenicide kalacaktır.

cuzll IIiiKiiMLER

7.l.Ha§ane yönetimi yükleniciye anza bildirimi yapıldıkan sonra şartıamede belirtilen siirelere
riayet edilmemesi velveya stirelerin aşılması halinde cezai müeyyide uygulayabilecektir. Ceıayı
yüklenici hastaneye ö'deyebileceği gibi hak edişinden de kesilebilecektir. Bu konuda takdir yetkisi
hastane idaresinde olacaktır.

7.2.Yükleniciye uıza bildirimi yapıldıkan sonra bu teknik şartıamede belirtilen siirelerde müdahale

edildiği halde 24 saat sonunda geçerli bir neden sunmadan, cihazın hala çalışmaması halinde
gecikilen her takvim gilnü için idare yükleniciye bakım sözleşmesi tufuranın o/o 0,5 (binde beş)'i
oranında ceza kesecektir. Bu ce7Ayı yüklenici hastaneye tideyebileceği gibi hak edişinden de

kesilebilir bu konuda takdir yetkisi hastane idaresinde olacaktır.

7.3.Cihazın servis hiznıetleri sırasında sağlam bir sisteminin veya işlevinin bozulması halinde
yüklenici neden olduğu yeni anzayı ücretsiz §edek parga gerekli olması halinde yedek parça

yüklenici tarafından sağlanacaktır) tamir etmek ya da ettirmekle yükümlü olacaktır.

7.4.Yüklenicinin teknik şarfiıame, idari şartıame, sözleşme ve bunların eklerinde belirtilen ve
yukanda sayılan maddelerin yükiimlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediği hallerde
idarece tutulmuş tutanaklann olması halinde her bir tutanak için ayn ayn olmak tizere «izleşme
tutannın Yo 0,5 (binde beş)' i oranında ceza uygulayacaktır.



7.5.Yüklenici, teknik şartıame, idari şartıame, sözleşme ve bunlann eklerinde belirtilen
Yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediği takdirde idare bu durumu bir tutanak ile
tespit edecek, bu futanak l0 (on) giln içerisinde yükleniciye tebliğ edilecektir.

7.6.Herhangi bir nedenle yüklenici hakkında tutulmuş tutanak sayısının 5'i aşması halinde sözleşme
fesih işlemlerine başlanılabilecektir.

8. HA§TANE banBshgtrü ıÜKiilülr,iİtih<ınnİı

8.l.Hastane İdaresi; Sistenı/cihazlann ihtiyaçlarına uygun, Yiiklenici tarafından önerilen her tiirlü
çewe şartlanna (topraklı prİ1 tozAan arındırılmış ortam, uygun sıcaklık, vb) sahip mekiıılar
sağlayacaktır. Önerilen grtlann sağlanamamasından kaynaklanan aruzAve hasarlardan yiiklenici
sorumlu tutıılamayacakiır.

E.2. Bakım onanm hizrrıeti işinin ytlrtitiilmesi için hastane idaresi tarafından ratıat bir
çalışma oıtamı, eleknih su, bilgisayar alt yapısı, telefon hattı, internet hattı İdare
tarafından sağlanacaktır.

tJ.Cihazlan ve Sistemleri, yayınlanmış olan çalışma şartlanna uygun olarak, dikkatle kullanmak
Hastane İdaresinin sorumluluğu kapsamında olacak, yanlış kullanma ve çalıştırma hatalanndan
doğacak problemlerin diizeltilmesi yüklenici sorumluluğunda olmayacaktır.

8.4.Hastane İdaresi, sistem/cihaz durumlannın, karşılaşılan anormalliklerin ve alınan diizeltici
tedbirlerin kaydedildiği bir sicil defteri (lngbook) tufuakla yükilmlü olacakıır.

8.5.Yüklenicinin bu şartıamenin getirdiği yükifunlülükleri yerine getirilebilmesi için, Hastane İdaresi,
cihazları/sistemleri yeterli süreler için yiiklenici teknik personelinin denetimine tahsis edecektir.

8.6.Yüklenici, etkili bir hizrıet sağlamak amacıyla yedek parç4 kullanma ve servis kitaplan,
programlar gibi malzeme ve takımlan, giivenliği Hastane İdaresi tarafından sağlanmak iDere
hastane bünyesinde depolayabileceklir.
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