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T.C.
ANKARA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Başhekimliği

.
Sayı : E-72300690-949
Konu : Zeyilname (2022 Yılı 24 Adet

Cihazın Tek Seferlik Parça Dahil
Bakım Onarım İhalesi)

ZEYİLNAME

Hastanemiz tarafından 22.11.2022 tarihinde yapılacak olan 2022 Yılı 24 Adet Cihazın Tek
Seferlik Parça Dahil Bakım Onarım İhalesin'de;

*İhale listemizin 10, 11, 12 ve 13. kalemlerinin Teknik Şartnamesi aşağıdaki şekilde
düzenlenmiştir.

TEK SEFERLİK (Bakım-Onarım-Tamir-Ayar-Kalibrasyon)
HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İşin Tanımı ve Kapsamı

Bu Teknik Şartname Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Ankara Şehir Hastanesi Göz Birimi
envanterine kayıtlı Ek-1 de listelenen biyomedikal dayanıklı taşınırlarda meydana gelebilecek arızaları önlemek, herhangi
bir hatanın oluşma ihtimalini azaltmak, cihazların ömrünü uzatmak, daha etkin ve verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla;
önceden belirlenmiş tarihlerde sağlık tesisi Göz Birimi sağlık personeli gözetim/denetiminde, yüklenici tarafından bahsi
geçen cihazların ve aksesuarlarının tek seferlik bakım, onarım, tamir, kalibrasyon ve arızalarının giderilmesine yönelik
parça dahil olarak uygulanacak hususların belirlendiği bir teknik şartnamedir.

Dayanak

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 10.12.2003 tarihli 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 18.01.2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Taşınır Mal
Yönetmeliği ilgili hükümleri ile Bakanlığımızca yayınlanan Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımları ile ilgili Genelge,
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği hükümleri.

Tanımlar ve Kısaltmalar

 İdare : Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimliği
 KMH : Klinik Mühendislik Hizmetleri
 ÜTS : Ürün Takip Sistemi
 SHGM : Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 TİTCK : Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
 KHGM : Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
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Teknik Hususlar
1. Yüklenici, cihaz(lar) ve aksesuarlarının (bundan böyle sistem olarak anılacaktır.) tümünün ve/veya bir parçasının teknik

prospektüslerinde belirtilen performans veya fonksiyonlardan bir veya birkaçının kısmen veya tamamen yerine
getirememesi durumunda; sistemin performans ve fonksiyonlarının gereken düzeye gelmesi için firmanın
yapacağı, gerektiğinde parça değiştirerek aksaklığın giderilmesi (yedek parça dahil) mevcut tek seferlik bakım,
onarım, tamir, ayar ve kalibrasyon işlerini bu sözleşmede belirtilen süre içerisinde ifa etmeyi taahhüt edecektir.

2. Yüklenici, aşağıda detayları belirtilen hizmetleri sözleşmenin imzalanmasını takiben tek seferlik olarak sunulacaktır.
3. Yüklenici, hizmet esnasında yapacağı işleri sağlık tesisi idaresine yazılı olarak bildirecek, bakımı yapılacak cihazların

servis formlarını, kalibrasyon sertifikalarını veya cihaz bakım dokümanlarını ilgili sağlık tesisi Göz Birimine
teslim edecektir.

4. Yüklenici, bakım-onarım-tamir ve kalibrasyon faaliyetlerini yerinde, sağlık tesisinde gerçekleştirmesi halinde mesai
saatleri dahilinde, cihazın bulunduğu birimde iş akışını etkilemeyecek şekilde, hafta içi 5 (beş) gün 08:00 – 17:00
arasında verecektir.

5. Arızaya müdahale, duruma göre uzaktan bağlantı veya bizzat yüklenici veya üretici veya yetkili servis personelince
gerçekleştirilecektir.

6. Parça gerektiren durumlarda; parça yurt dışından temin edilecekse İdarenin onayı alınacaktır. İdarenin onayı gümrük
mevzuatının izin verdiği ölçüde olmak üzere en fazla 30 iş günü içinde yedek parçayı temin etmek yüklenicinin
sorumluluğundadır.

7. Servis hizmetinin yurt dışında gerçekleştirilmesi gerektiren durumlarda en fazla 120 iş günü içinde yedek parçayı temin
etmek yüklenicinin sorumluluğundadır.

8. Cihazların onarımında yüklenici tarafından kullanılacak her türlü yedek parça, cihaz markasının orijinal ürünü veya
orijinal fabrika çıkış testlerinden geçmiş yenilenmiş (refurbished) yedek parça kullanacaktır. Değişimi sağlanacak
parça teknolojisinin en az çıkarılan kadar olacağını taahhüt eder. Kullanılacak tüm yedek parçalar İdarenin
onayından geçecektir.

9. Yüklenici, tarafından kullanılacak yedek parçalar, cihazın orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak ya da yapısını
değiştirmeyecek biçimde olmalıdır.

10. Yüklenici, sözleşme süresince cihazın fonksiyonlarının sağlık hizmet sunumu öncesi veya sırasında yeterli performansı
göstermemesi durumunda oluşan performans kaybının self calibration / sıfır ayarı (zero adjustment) /
elektronik-mekanik-dijital müdahale edilerek giderilmesi ile yükümlüdür.

11. Yüklenici, sistemler/cihazlar ile ilgili bakım onarımını yapabildiğine dair TS 12426 veya TS 13703 TSE
belgelerinde gösterebilmelidir. İlgili kısımlara bakım yapabildiğine dair TSE ve ISO standart belgelerini
sunamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

12.
13. Yüklenici, tüm faaliyetler sonrası her bir cihaz için asgari künye numarası, marka-model bilgisi ve gerçekleştirilen bakım

prosedürleri detayını içeren imzalı bakım/servis/kalibrasyon formunu, Kule Teknik Müdürüne imzalatarak Göz
Birimine teslim etmelidir.

14. Hizmet yapılacak olan sistem(ler)i Ek-1’de listelenmiştir. Bunun için yüklenici teklif vereceği cihazları önceden
görebilecek ve durumlarına göre teklifini sunacaktır.

15. Belirtilen cihazların kontrolü yapılmadan bakım listesine alınmayacaktır. İlgili cihazların kontrolünün yapılabilmesi için
idare gereken şartları sağlayacaktır.

16. Belirtilen cihazların tüm bakım ve onarım işlemleri sağlık tesisi içerisinde gerçekleştirilecek olup firma veya yurtdışında
yetkili servis / üretici bünyesinde müdahale gerekmesi halinde Biyomedikal Depo onayı ile emanet çıkış fişi
düzenlenerek teslim alabilecektir.

17. Yüklenici, tarafından cihazlara sağlık tesisinde (yerinde) yapılacak her türlü müdahale, sağlık tesisinin Kule Teknik
Müdürlüğü / Müdür Yardımcılığı personeli veya sağlık profesyoneli refakatinde yapılacaktır.

18. Hizmet sunumu içinde yapılan işler için tek seferlik hizmet anlaşması süresince işçilik fatura edilmeyecektir.

19. Hizmet kapsamı bakım, onarım, tamir, kalibrasyon ve ayar faaliyetlerinden oluşmaktadır.
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Hizmet Şartları

Yüklenici, sistem(ler)in tümünün ve/veya bir parçasının teknik prospektüslerde belirtilen performans veya
fonksiyonlarından bir veya birkaçını kısmen veya tamamen yerine getirememesi durumunda ve/veya bir hatanın
veya eksikliğin ortaya çıkması durumunda, sistemlerin performans ve fonksiyonlarının olması gereken ve istenen
düzeye gelmesi için firmanın yapacağı ve gerektiğinde parça değiştirmeyi (monte etmeyi) ve tamamlamayı,
yazılım ve donanımın güncellenmesini kapsayan, sistemlerin tam fonksiyonlu çalışır hale gelmesi için gereken
işlemleri iş bu şartname isterlerin de belirtilen koşullara uygun olarak gerçekleştireceğini taahhüt eder.

İdarenin Yükümlülükleri
1. İdare, bakım ve onarım sırasında firma teknik elemanlarına sözleşme kapsamındaki sistemlere girme yetkisi verecek ve
çalışma sahası sağlayacaktır.

2. İdare, gerekli bakım ve servislerin yapılabilmesi için görevlendirilen firma personeline her çeşit bilgiyi vermekle
yükümlüdür.

3. İdare, sözleşme süresi içerisinde sistemin firma personeli dışında bir diğer firma ve şahsa bakım ve onarımını
yaptırmayacaktır.

Cezai Hususlar
1. Cihazın, yüklenici tarafından servis hizmeti sunumu esnasında sağlam bir sisteminin veya parçasının işlevini yitirmesi
halinde sorumluluk yükleniciye aittir.

2. Cihazın sağlık tesisi dışında yapılacağını beyan eden yüklenici, ilgili cihazın tamirinin mümkün olamayacağı takdirinde
her türlü taşıma, kargo, ambalaj ve tüm giderlerin yüklenici uhdesinde olacağı ve sağlık tesisinden hiçbir ücret talep
edilmeyeceği yüklenici sorumluluğundadır.

3. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince bakım ve onarım işlemlerinde gerekli tedbirlerin alınması yüklenici
sorumluluğundadır.

4. Bu şartnamede bulunmayan hükümler için ilgili yasa, yönetmelik, tüzük ve standartlardaki hükümler geçerlidir.

Ek: Hizmet Sunulacak Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Listesi (1 Sayfa)

Künye
Numarası

MMKYS Tanımı Marka Model Seri Numarası

1011604888 Optik Koherans Tomografi (OBT/OCT)
Sistemi / Göz Tomografisi

TOPCON DRIOCT
TRİTON

980300

1009533830 Kriyoterapi Cihazı Stand Tipi BRYMILL - 22650
1002512785 Kornea Topografi Cihazı CSO SIRIUS 10101256
1000316130 Göz Ultrasonografi Biyometri Cihazı

Temaslı / Kontak
OPTIKON HISCON 494BA

Yukarıda yapılan değişiklikler nedeniyle, İdari Şartnamenin 14.3. maddesine istinaden ihalemiz
06/12/2022 tarihinde saat 10:00'a ertelenmiş ve İdari Şartnamenin 26.3. maddesinde yer alan Geçici
Teminat Mektubunun geçerlilik tarihi 04/05/2023 olarak değiştirilmiştir.

Bilgilerinize rica ederim.

İhale Yetkilisi
Dr. Taner GÖKÇINAR

Koordinatör Başhekim Yardımcısı
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