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GEVAŞ DEVLET HASTANESİ
MINDRAY MARKA ANESTEZi CİHAZl BAKlM-ONARİM HIZMETİ TEKNİK
ŞARTNAMESl
(YEDEK PARÇA HARIÇ)

t-BAKIM_ONARIM KAPSAMI
1.1.Ge,aş Devlet Hastanesinde bulunan MINDRAY marka WATo
EX-65 model ladet
,entilatörlü monitörlü anestezi cihazının belirtilen
dahilinde
(alh)
6
ayda l (bir) defa
şartlar
olmak üzere toplam 2 (iki) dela parça hariç periyodik bakımları ve
meydana gelen arızaların
giderilmcsi hususunu kapsar.

1.2. ]'eknik Özellikleri: MINDRAY marka anestezi cihazları

monitörler ı,e ventilatörler.( Seri No:

DA-l6l0l77l)

2_ı}AKlM oNARlM VE KALİBRASYON HIZMETİ

ve

üzerlerinde bulunan

ısesııR

2.1.Bakını hizmeti; düzenli kontrol, koruyucu bakım, tam bakım, kalibrasy
on, arza giderimi
(onarım), gerekiyorsa kurumca firmadan veya piyasadan
temin edilen parça degiştirme
işlemlerini kapsamaktadır. Burada geçen;

KoruYucu Bakım: Sistemde meydana gelebilecek arızaları önlemek, sistem performansını
aıttırmak. arıza ihtimalini azaltmak, sistemin ömrünü uzatmak ve etkin
çaüışmas,nı sağlamak
amacıyla. firma taraflndan sistemin yaplstna uygun olarak önceden
belirlenmiş urJkıurüa
periyodik olarak yapı lan temizleyici, koruyucu ve düzeltici nitelikte
ve gerektiğinde monıe

etmeyi de kapsayan her türlü girişim ve kontroldür.

onarım: sistemin tümünün veya bir parçasıntn teknik prospektüslerinde belirtilen
perlormans ı,e/veva fbnksiyonlarından bir veya birkaçını kısmen
veya tamamen yerine
gctirmcı'ıe si ve/ı cya bir hatanın ortaya
çıkması durumunda. sistemin performans ve

lbnksil oırlarının gcreken düzcyc gelnıesi için. llrmanın yapacağı ve gerektiğinde
parça monte
etmeyi. yaztlım ve donanınıın da "update"ini de kapsayarı, sistemin tam fonksi|onıu
çaüışır
hale gelmesi için gereken her türlü işlemdir.

yedek parça: sistemde arlzanIn giderilmesi, performansın
arttınlması ve tam kapasite

çalışılması için değiştirilmesi zorunlu olan her türlü parçayı ifade eder.

Malzeme: Sistemin bakım ve onaıımı esnasında gerekli olan bakım ve temizlik malzemesi
ile koruyucu malzemeyi kapsar. Bu malzemeler, firma tarafından sözleşme süresi boyunca

ücretsiz olarak sağIanacakıır.

2.2.Fiı,ma. sistemin devanılı çalışır durunıda bulunması için cihazın her türlü aksamının
koruyı,ıcu bakımını periyodik olarak 1,apacaktır.
2.3. PeriYodik bakınılar. hastant'nin belir|ediği. lıizmetin en az aksayabilecoği gün
ve saatlerde

YaPllacaktır. I'eriyodik bakımlar ve anza ile ilgili bakım-onarım faaliyetleri, kurumca aksi
isıenmedikçe. halia içinde normal mesai saatleri (O8-16) içerisinde yapılacaktır. Ancak,
çok
acil durumlarda ve bakım-onarımın uzamast durumunda.
bilgisi ve isteği
doğrultusunda. bu süre aşı labiIir.

2.4. Bakım ve kontrolde. yetki ı,e sorumlı.ıluk; bakımcı firmaya aittir. Hastane bakımcı
tirmanın her türlü çalışnıalarında gözIemci bulunduracak, gözlemci elemanın istek ve

ıavsiyeleri bakımcı flrma tarailndan dikkate alınacaktır.

3_PERIYODIK BAKIM-ONARJM VE KALİBRASYON RAPORLAR
3.1. Bakımcı firma, periyodik bakımları sonunda hastaneye her 6 ayda bir yapılan bakımları
gösteren bir rapor verecektir. Bu raporda uygulamalar net olarak görülecek, anlaşılır şekilde

olacak ve hastane teknik elemanlarının ve cihaz kullanıcılarının imzasını ihtiva edecektir.
Firmalar, sözleşme aşamasında; her 6 ayda bir periyodik bakımda yapılacak işlemleri gösterir
bir form düzenleyerek, bu form için kurumca belirlenen onay alacaktır.

3.2. Bakımcı firma her arıza ihbarı sonunda gidermiş olduğu arızayı belirterek bir rapor
düzenleyecek ve mutlaka kullanıcılara imzalatacaktır.

3.3.6 ai, sonunda. o dönem içinde yapılan periyodik bakıma ait form ve o ay içinde

varsa

arıza onarımına ait raporlar bir araya getirilerek] takip eden diğer ayda fatura edilecektir.

4-ARIZAYA MÜDAHELE EsAsLARl
4.1. Mesai saatlerindeki arızanın giderilmesi: Ortaya çıkabilecek muhtemel bir arıza halinde
bu durum derhal bakımcı firmaya telefon ile bi]dirilecek, firma ihbarı aldıktan sonra en geç 48
saat içerisinde arızanın giderilmesini sağlamak üzere tedbir almış olacaktır. Yedek parça
gerektirmeyen durumlarda, cihaz en geç 24 saaı içinde faal hale getirilecektir.

4.2. Gerekli olan yedek p.ırçantn kurumca piyasadan teminini müteakip en geç 3 gün,
firmadan siparişini müteakip en geç bir hafta, şayet ihtiyaç duyulan parça firmaca yurt
dışından temin edilecekse, en geç 2l gün içerisinde cihaz faal hale getirilmek zorundadır.
Firma tarafından temin edilen yedek parçalara. en az |2 ay garanti verilecektir. Cihazların
gayri f-aal olduğu günler sözleşnre süresine ilave edilecek veya idare isterse, o dönemki bakı
mdan kesileccktir.
4.3. Yukan da 4.1 ve 4.2.'de belirtilen süreler aşıldığında, arıza ile ilgili onarım kurum tarafı
ndan başka bir firmaya yaptırılıp gider sözleşme yapılan firmanın alacağından mahsup edilir.
4.4. Sistem günde 24 saat, haftada 7 gün kesintisiz çalıştırılacaktır.

4.5. Herhangi bir parça değiştirilmesine, yenilenmesine veya tamir edilmesine ilişkin tüm
kararlar. firma ve hastane teknik servisince birlikte alınacaktır. idarenin tespit edeceği hata,
eksik ı,e kusurlar da firmaca dikkate alınarak gereği yapılacaktır.

4.6. Gerekmesi halinde değiştirilmesi icap eden parçalar. bir teknik raporla hastaneye
bildirilecek. bu teknik raporda kullanıcı ve hastane teknik servis yetkilisinin de onayı
bulunacaktır.

s-DIĞER HUSUSLAR

tekıik servisinin gerektiğinde, 24 saat kendilerine ulaşılabilir olması gerekir.
5.2. Cihazın bakım-onarımı firma uhdesinde bulunduğu müddetçe firma elemanlan ve
5.1. Firmanın

llrmanın bilgisi dışında hiç kimse arıza bakım ve onarıma müdahale etmeyecektir.
5.3. Periyodik bakım ve onarım esnasında bakımcı firmanın hatalarından kaynaklanan ve
zarar gör9ıı sistenıler. ilirazsız bakünlı ljrma taralindan bilabedel giderilecektir.

5.4. Değiştirilmesi gerek duyulan yedek parçaların, firma ve kurum taıafından yapılan
tespitinden sonra, kurum fiyatı uygun görürse bakımcı firmadan, uygun bulmazsa piyasadan
temin etmekte serbesttir. Bakımcı firma, kurumun temin ettiği yedek parçayı monte etmek,
gerektiğinde kalibrasyonunu yapmakla mükelleftir. Değiştirilecek hasarlı parçaların mülkiyeti
hastaneye ait olacaktır.
5.5. Cihazın bakım-onarımlarının tekniğe ve standartlara uygun olmamasından kaynaklanan
her türlü kaza, zarar ve ziyanlardan dolayı, bakımcı firma doğrudan doğruya hastaneye karşı

sorumlu olacaktır.
5.6. Yüklenici tirma , bakım-onarım hizmetini başka bir firmaya devredemez.

5.7.Bakını esııasında:
Kanister konıroIü,Hipoxy koruma sisıemi bakım kontrolü,

Mekanik ventilasyon modunda solunum devresi kaçak testi,
Anestezi monitörü bakımı ve Ventilatör batarya testi,

Aıık

gaz sistemi ve basınç saati kontrolü,

Yardımcı 02 çıkışı kontrolü,
Vaporizatör testi Ve VaporiZatör o-ring kontrolü.
Kanister valldisk kapakları ve o-ringleri kontroIü.

Flow sensör kalibrasyonu.

AP[. valf kontrolü,
Yılda bir kez bakım kiti dcğişimi mutlaka yapılmadır.
Baklm Kiti Değişimi (Baklm Kiti, Flow Sensörü_2 adet, Körük, oksijen Sensörü, Su Tutucu,
Sodalyn Sünger)
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