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2 YOĞUNBAKIM RO SU SİSTEMİ 
BAKIM VE ONAR1MI 1 Adet

3 DİYALİZ MAKİNE FRESENİUS 
4008 S BAKIM VE ONARIMI 2 Adet

4 DİYALİZ MAKİNE FRESENİUS 
4008 B BAKIM VE ONARIMI 1 Adet
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.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname 
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin “T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) 
olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 
gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
• Alanlarımız kısmi teklife açıktır.
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HEMODİYALİZ ÜNİTESİNDE BULUNAN
RO SİSTEMİ BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname sağlık bakanlığının su sarıtma sistemleri yönergesi uyarınca hemodiyaliz bölümü reverse 
osmos su arıtma sistemi aylık bakım ve onarımım işlerini kapsar.şartnameye esas olacak tanımlar 
aşağıda belirtilmiştir.

B akım  -  onarım : Sistemde meydana gelebilecek arızalan önlemek ve sistem performansını 
arttırmak, arıza olasılığını azaltmak sistemin ömrünü uzatmak, etkin çalışmasını sağlamak amacıyla 
firma tarafından sistemin yapısına uygun olarak önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak 
temizleyici, koruyucu ve düzeltici nitelikte ve gerektiğinde parça değiştirmeyi (monte etmeyi) de 
kapsayan her türlü girişim ve kontroldür

Y edek parça : sistem de anzanın giderilmesi, performansın artırılması, tam kapasite çalışılması için 
değiştirilmesi zorunlu olan her türlü parçayı ifade eder.

D ezenfeksiyon: Sağlık Bakanlığının yönetmenliği gereği yüklenici firma 3 ayda bir özel solüsyonla 
dezenfeksiyon işlemi yapacaktır kullanılacak sarf malzeme yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

1. Bakım - Onarım firma tarafından idarenin herhangi bir yazılı veya sözlü isteği olmaksızın Ayda 1 
kere den az olmamak üzere bakım yapılacaktır. Firma yaptığı her bakım için rapor tutacak ve bu raporun 
1 nüshasını hastanenin belirleyeceği ilgili kişiye teslim edecektir.
2. Her bakımda cihazın elektrik elektronik ve hidrolik akşamları kontrol edilecektir.
3. Her bakımda sistem de ki sıvı kaçaklan kontrol edilecektir.
4. Her bakımda su değerleri (tds, sertlik, klor, ph vb) ölçülecektir.
5. Her bakımda cihaz tam performans ve sorunsuz faal olacaktır
6. Firmanın TSE 12426-12843 hizmet yeterlilik belgesi (diyaliz ve saf su arıtma sistemleri için)sahip 
olmalıdır.
7. Firmanın ISO 13485-2016 9001 2015 -14001 2015 ISO 45001-2018 sahip olmalıdır.
8. Teklif verecek firma hemodiyaliz su sistemleri üreticisi veye yetklili teknik servis belgesine sahip 
olmalıdır
9. Yüklenici firmanın Tıbbı cihaz satış merkezi yetki belgesi olmalıdır
10. Yüklenici firmanın Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.
11. Teknisyenlerin bakım yaparken kullandıkları ölçüm cihazların TURKAK tarafından akredite 
edilmiş bir kalibrasyon firmasından güncel olmalı ve firma ölçüm cihazlarının güncel sertifikalarını 
dosyaya koymalıdır.
12. Firma; idarenin, isteğine bağlı olarak periyodik bakımların dışında ek olarak, sistemin tümü veya bir 
bölümü için bakım işlemlerinin tümünü veya bir bölümünü ek bir ücret istemeksizin yerine 
getirilecektir. Sistemin bulunduğu yerden idarenin istediği üzerine herhangi bir yere taşınması 
durumunda kullanılacak malzemeler idareye sunulup ücreti karşılığında idarenin onayı alınarak sistemin 
taşınmasını firma gerçekleştirecektir.
13. Firma aylık peridivodik kontrollerde iletkenlik,ph,sertlik,klor,sıcaklık ölçümleri ham su ve saf su 
içm ayrı ayrı yaparak teknik servis formuna kaydedecektir. Sistemdeki ön arıtma ünitelerin yıkama 
saatlerin kontrolleri yapılarak gerekli ayarlamalar yapılmalıdır bakım esnasından ön arıtma yıkamaları 
manuel yapılmalıdır.RO cihazın basınç ayarları kontrol edilerek sistemin en üst performansda çalişması 
şağlanacaktır.cihazm üretim ve atık debileri kontrol edilerek teknik servis formuna kaydedilecektir.
14. Periyodik bakımların saati firmanın önerisi ile idare tarafından kararlaştırılır. Periyodik bakımlar 
idarenin onayı ile normal çalışma saatleri (08:00-17:30)içinde İdarenin bilgisi ve gözetiminde 
yapılacaktır. Seans sonrası yapılması gereken işlemlerde veya idare isteği takdirde bakımlar çalışma 
saatleri dışında da ek bir ücret istemeksizin yapılacaktır.
15. Onarım işlemlerinin firma tarafından başlatılması için gereken süre, arıza bildiriminin, idare 
tarafından sözlü veya yazılı olarak firmanın teknik servisine /bürosuna /sorumlusuna bildirildiği saatte 
başlar.
16. Hastane arıza bildirmesi durumunda firma 12 saat içerisinde arızaya müdahale edecektir. Yedek 
parça gerektiği durumlarda bu süre24 saat olacaktır.



17. İdare firmadan sözleşme süresi içinde herhangi bir zaman, yeterli görmediği elemanların 
değiştirilmesi ve/veya sayıların arttırılmasını isteyebilir. Bu durumda idareden hiçbir şekilde ek ücret 
istemeyecektir.
18. Firma bakım ve onarım hizmetlerini verebilmek için teknik eleman desteğini, yedek parça teminini 
ve diğer hususları idarenin işletme zararlarına yol açmayacak veya bu zararları asgariye indirecek 
şekilde sağlayacağım taahhüt eder. Firma çalışanın işletme zararlarına yol açması halinde bu zarar 
yükleniciden tazm in edilir.
19. Bakım - Onarım esnasında değişmesi gerekli görülen arızalı parçaların tutanak ile tespit edilip bakım 
raporuna yazılması zorunludur.yazılı olur olmadan yedek parça değişimi yapılamaz yedek parça ihtiyacı 
bulunması halinde firma tarafından hastaneye fiyat teklifi verecek hastanenin tek lif şartlarını kabul 
ettiğini belirten yazının yüklenici firmaya ulaşmasını müteakip teklif şartlarında belirten teslimi 
süresinde yedek parça kullanım yerinde olacak ve çıkarılan parça hastane teknik servis sorumlusuna 
teslim edilecek ve sadece değiştirilen yedek parçalar için ayrı bir fatura tanzim edilecektir. İdare onayına 
sunulduktan ve idarenin onayı alındıktan sonra değiştirilir. Firma tarafından temini gerçekleştirilen 
yedek parçalar için (parça ücreti hariç) işçilik nakliye ve montaj firma tarafından ücretsiz 
gerçekleştirilir.yüklenici firma orjinal olmuyan veya ikinci el yedek parça kullanılmayacaktır.
20. Firma tarafında temin edilen ve montajı yapılan yedek parçalar kulamm hataları haricinde firma 
tarafından en az 1 yıllık garanti altında olacaktır
21. Bakım onarım işlemini gerçekleştirecek olan teknisyenler su sistemleri üzerine eğitim almış 
sertifikalı personel olmalıdır, ve bu belgeyi kanıtlama!ıdır sertifikalar güncel ve süresi geçmemiş 
olmalıdır.her teknisyenin yaka kartı tanıtma kartı olmak zorundadır.
22. Firma bünyesinde çalışan teknik personel listesini ve irtibat bilgilerini dosyaya koymak 
zorandadır.bakım yapacak teknisyenler firma bünyesinde enaz 3 yıl çalışmış olmalıdır.ve bununla ilgili 
sgk kayıtlarını dosyada sunmak zorundadır.
23. Firma bakım sözleşmesi için malzemesiz ve yanlız işçiliği kapsıyacak şekilde idareye teklif 
verecektir
24. İdare bakım ve onarım sırasında firma teknik elemanlarının sözleşme kapsamındaki sisteme girme 
yetkisi verecek ve çalışma sahası sağlayacaktır.
25. Firma çalışma sahasında iş güvenliği ile ilgili tedbirleri kendisi almakla yükümlüdür.
26. T eklif verecek firma referans göstermelidir.
27. Teklif verecek firma alt yüklenici firma çalıştıramaz
28. Yüklenici firma bünyesinde çalişan teknik personel UTS kayıtların aktif olması zorunludur.
29. Bakım-onarım işini üstelebecek olan firma 11/02/2019 tarih ve E.24279 evrak numaralı "tıbbi cihaz 

teknik servis sağlayıcılarının ve ilgili personeli kaydına ilişkin ususlar konulu yayınlanan:2019/l 
sayılı genelge kapsamında ü rü n  tak ıp  sistem inde kayıtlı olmalı ve UTS kayıt belgesini teklif 
dosyasında sunmalıdır.

30. Teklif verecek Firma hemodiyaliz su arıtma sistemleri ile ilgili iş bitirme belgesine sahip olmalıdır
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MOBIL RO SİSTEMİ BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ
Bu şartname sağlık bakanlığının su santm a sistemleri yönergesi uyarınca hemodiyaliz bölümü reverse 
osmos su arıtma sistemi aylık bakım ve onanm m ı işlerini kapsar.şartnameye esas olacak tanımlar aşağıda
belirtilmiştir.
Bakım  -  onarım ; Sistemde meydana gelebilecek arızalan önlemek ve sistem performansım arttırmak, arıza 

olasılığım azaltmak sistemin ömrünü uzatmak, etkin çalışmasını sağlamak amacıyla firma tarafından 
sistemin yapısına uygun olarak önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak temizleyici, koruyucu ve 
düzeltici nitelikte ve gerektiğinde parça değiştirmeyi (monte etmeyi) de kapsayan her türlü girişim ve
kontroldür.
Y edek p arça : sistem de arızanın giderilmesi, performansın artırılması, tam kapasite çalışılması için 
değiştirilmesi zorunlu olan her türlü parçayı ifade eder.
D ezenfeksivon ; Sağlık Bakanlığının yönetmenliği gereği yüklenici firma 3 ayda bir özel solüsyonla 
dezenfeksiyon işlemi yapacaktır kullanılacak sarf malzeme yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
Bakım - Onarım firma tarafından idarenin herhangi bir yazılı veya sözlü isteği olmaksızın Ayda 1
kere den az olmamak üzere bakım yapılacaktır. Firma yaptığı her bakım için rapor tutacak ve bu raporun 1
nüshasını hastanenin belirleyeceği ilgili kişiye teslim edecektir.
Bakım onarım esnasında yapılacak işler

« Su serilik  ölçüm leri 
® Ph ölçüm ü 
> K lor ölçüm ü 
» İletkenlik  ölçüm ü 
o Ü retim  ve a tık  kontrolleri 
■> B asınç kontrolleri 
» E lektrik  ve m ekanik kontro ller

1 .Hastane arıza bildirmesi durumunda firma 12 saat içerisinde arızaya müdahale edecektir. Yedek parça 
gerektiği durumlarda bu süre 24 saat olacaktır.Periyodik bakımların saati firmanın önerisi iie idare 
tarafından kararlaştırılır idarenin onayı ile norma! çalışma saatleri (08:00-17:30)içinde İdarenin bilgisi ve
gözetiminde yapılacaktır.
2.Bakım - Onarım esnasında değişmesi gerekli görülen arızalı parçaların tutanak ile tespit edilip bakım 
raporuna yazılması zoranludur.yazılı olur olmadan yedek parça değişimi yapılamaz yedek parça ihtiyacı 
bulunması halinde firm a tarafından hastaneye fiyat teklifi verecek hastanenin tek lif şartlarını kabul ettiğini 
belirten yazının yüklenici firmaya ulaşmasını müteakip tek lif şartlarında belirten teslim süresinde yedek 
parça kullanım yerinde olacak ve çıkarılan parça hastane teknik servis sorumlusuna teslim edilecek ve 
sadece değiştirilen yedek parçalar için ayrı bir fatura tanzim edilecektir. İdare onayına sunulduktan ve 
idarenin onayı alındıktan sonra değiştirilir. Firma tarafından temini gerçekleştirilen yedek parçalar için 
(parça ücreti hariç) işçilik nakliye ve montaj firma tarafından ücretsiz gerçekleştirilir.yüklenici firma orjinal 
olmuyan veya ikinci el yedek parça kullanılmayacaktır
3.Yüklenici Firmanın TSE 12426-12843 hizmet yeterlilik belgesi(diya!iz ve saf su arıtma sistemleri 
için)sahip olmalıdır.
4.Yüklenici Firmanın ISO 13485-2016 9001 2015 -14001 2015 ÎSO 45001-2018 sahip olmalıdır.
5.Yüklenici firmanın Tıbbı cihaz satış merkezi yetki belgesi olmalıdır.
6.Yüklenici firmanın Satış sonrası hizmet yeterlilik beigesi olmalıdır
6.a -Teklif verecek firma hemodiyaliz su sistemleri üreticisi ve yetklili teknik servis belgesine sahip 
olmalıdır
7.Bakım onarım işlemini gerçekleştirecek olan teknisyenler su sistemleri üzerine eğitim almış sertifikalı 
personel oimalıdır. ve bu belgeyi kamtlamalıdır sertifikalar güncel ve süresi geçmemiş olmaiıdır.her 
teknisyenin yaka kartı tanıtm a kartı olmak zorundadır.
8.Firma bünyesinde çalışan teknik personel listesini ve irtibat bilgilerini dosyaya koymak zorundadır, bakı m 
yapacak teknisyenler firma bünyesinde enaz 3 yıl çalışmış oimalıdır.ve bununla ilgili sgk kayıtlarını dosyada 
sunmak zorundadır.
9.Firma bakım sözleşmesi için malzemesiz ve yanlız işçiliği kapsıvacak şekilde idareye tek lif verecektir
10.İdare bakım ve onarım sırasında firma teknik elemanlarının sözleşme kapsamındaki sisteme girme yetkisi 
verecek ve çalışma sahası sağlayacaktır.
11.Teklif verecek Firma hemodiyaliz su arıtma sistemleri ile ilgili iş bitirme belgesine sahip olmalıdır.
12. Bakım-onarım işini üstelebecek olan firma 11/02/2019 tarih ve E.24279 evrak numaralı "tıbbi cihaz 
teknik ser"’-'' ilgili personeli kaydına ilişkin ususlar konulu yaym lanan:2019/l sayılı



genelge kapsamında ü rü n  tak ıp  sistem inde kayıtlı olmalı ve U TS kayıt belgesini teklif dosyasında 
* sunmalıdır.
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.  * * HEM ODİYALİZ ÜNİTESİNDE BULUNAN
H EM ODİYALİZ CİH A ZLA R! BAKIM ONARIM  TEK N İK  ŞARTNAM ESİ

'  * 1. Bu şartname hemodiyaliz bölümü hemodiyaliz cihazları aylık bakım ve onanınım  işlerini kapsar.
Bakım  -  onarım : cihazlarda meydana gelebilecek arızalan önlemek ve cihazların performansını 

arttırmak, arıza olasılığını azaltmak cihazların ömrünü uzatmak, etkin çalışmasını sağlamak amacıyla 
firma tarafından cihazların yapısına uygun olarak önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak 
temizleyici, koruyucu ve düzeltici nitelikte ve gerektiğinde parça değiştirmeyi (monte etmeyi) de 
kapsayan her türlü girişim ve kontroldür.

Y edek parça : c ihazların  arızamn giderilmesi, performansın artırılması, tam kapasite çalışılması 
için değişt -ilmesi zorunlu olan her türlü parçayı ifade eder
2. Bakım - Onarım firma tarafından idarenin herhangi bir yazılı veya sözlü isteği olmaksızın Ayda 1 
kere den az olmamak üzere yapılacaktır. Firma yaptığı her bakım için rapor tutacak ve bu raporun 1 
nüshasını hastanenin belirleyeceği ilgili kişiye teslim edecektir.
3. Yüklenici firma bakımda cihazların Flow 300-500-800 akışkanlık kalibrasyonları ve ısı conduktivity 
(iletkenlik) kalibrasyonları TMP basınç kalibrasyonları T l Testi sıcak dezenfeksiyon ve makinaların
genel kontrollerini yapacaktır.
4. Firmanın TSE 12426-12843 hizmet yeterlilik belgesi ve ISO 13485-2016 9001 2015 - 14001 2015 

ISO 45001-2018 sahip olmalıdır.
5. Yüklenici firmanın Tıbbı cihaz satış merkezi yetki belgesi olmalıdır.
6. Yüklenici firmanın Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.
7. Teknisyenlerin bakım yaparken kullandıkları cihazların kalibrasyonları olmalı.
8. Firma- idarenin, isteğine bağlı olarak periyodik bakımların dışında ek olarak, cihazların tümü veya 
bir bölüm ü için bakım işlemlerinin tümünü veya bir bölümünü ek bir ücret istemeksizin yerine 
getirilecektir.
9. Periyodik bakımların saati firmanın önerisi ile idare tarafından kararlaştırılır. Periyodik bakımlar 
idarenin onayı ile normal çalışma saatleri (08:00-17:30)içinde İdarenin bilgisi ve gözetiminde 
yapılacaktır. Seans sonrası yapılması gereken işlemlerde veya idare isteği takdirde bakımlar çalışma 
saatleri dışında da ek bir ücret istemeksizin yapılacaktır.
10. Onarım işlemlerinin firma tarafından başlatılması için gereken süre, arıza bildiriminin, idare 
tarafından sözlü veya yazılı olarak firmanın teknik servisine /bürosuna /sorumlusuna bildirildiği saatte
başlar.
11. İdare firmadan sözleşme süresi içinde herhangi bir zaman, yeterli görmediği elemanların 
değiştirilmesi ve/veya sayıların arttırılmasını isteyebilir. Bu durumda idareden hiçbir şekilde ek ücret
istemeyecektir.
12. Hastane arıza bildirmesi durumunda firma 12 saat içerisinde arızaya müdahale edecektir. Yedek 
parça gerektiği durumlarda bu süre 24 saat olacaktır.
13. Firma bakım ve onanm  hizmetlerini verebilmek için teknik eleman desteğini, yedek parça teminini 
ve diğer hususları idarenin işletme zararlarına yol açmayacak veya bu zararları asgariye indirecek 
şekilde sağlayacağını taahhüt eder. Firma çalışanın işletme zararlarına yol açması halinde bu zarar 
yükleniciden tazm in edilir.
14. Bakım - Onarım esnasında değişmesi gerekli görülen yedek parçalar firma tarafından idarenin 
onayına sunulduktan ve idarenin onayı alındıktan sonra değiştirilir.Frma tarafından temini 
gerçekleştirilen yedek parçalar için (parça ücreti hariç) işçilik nakliye ve montaj firma tarafından
ücretsiz gerçekleştirilir.
15. Firma tarafında tem in edilen ve montajı yapılan yedek parçalar firma tarafından en az i yıllık garanti
alımda olacaktır.
16. Firma bakım sözleşmesi için malzemesiz ve yanlız işçiliği kapsıyacak şekilde idareye teklif

verecektir
17. idare bakım ve onarım sırasında firma teknik elemanlarının sözleşme kapsamındaki üniteye girme 
yetkisi verecek ve çalışma sahası sağlayacaktır.
18. Teklif verecek firma referans göstermelidir.
19. Teklif verecek firma alt yüklenici firma çalıştıramaz
20. Yüklenici firma bünyesinde çalişan teknik personel UTS kayıtların aktif olması zorunludur.
21. Bakım-onarım işini üstelebecek olan firma 11/02/2019 tarih ve E.24279 evrak numaralı “tıbbi cihaz 

teknik servis sağlayıcılarının ve ilgili personeli kaydına ilişkin ususlar konulu yayınlanan:2019/1 
sayılı genelge kapsamında ü rü n  tak ıp  sistem inde kayıtlı olmalı ve UTS kayıt belgesini teklif 
dosyasında sunmalıdır.

22. Teklif/erepyk Firma hem odivaliz cihazları ile ilgili iş bitirme belgesine sahip olmalıdır.

vrltiÇ (Vfi


