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KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

KARDİYOLOJİ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından satın 

alınacak olan Dijital Kardiyoloji Bilgi Yönetim Sistemi, Ekg Cihazları ve Eforlu Ekg Sistemi 

ait hususları konu edinmektedir.

2. AMAÇ: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin, Eğitim ve Araştırma işlevi yanı 

sıra, günümüz teknolojisinin sunmuş olduğu imkanlarla bölge halkına hizmet 

verebilmek amacıyla son teknoloji ürünü yeni cihazların alınması amaçlanmaktadır.

3. KAPSAM: Tüm sistemlerin ve yardımcı ekipmanlarının, kompozisyonunu teknik 

özelliklerini, montaj ve kullanıcı eğitimlerini düzenleme esaslarını, tıbbi teknik eğitim 

konularını ve diğer istekleri kapsamaktadır.

4. Ürünlerin Teknik Özellikleri

4.1 Dijital Kardiyoloji Bilgi Yönetim Sistemi

4.1.1 Sistemle birlikte "Dijital Kardiyoloji Bilgi Yönetim Sistemi" kurulmalıdır. Sistem 

aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;

a) Sistem kablolu ve kablosuz olarak seri port, modem, LAN veya Wifi başta olmak üzere 

bir taraftan cihazlarla diğer taraftan HL7 protokolü kullanarak HBYS ile çift yönlü 

haberleşip bilgi akışı sağlamalıdır.

b) Sistem HL7 protokolü ile hasta bilgilerini HBYS sisteminden alabilmeli, çalışma listesi 

oluşturmalı ve ilgili cihazlara gönderebilmelidir.

c) Cihazlar oluşan çalışma listesinden kullanıcının seçimi ve/veya barkod okuyucusu ile 

otomatik seçilmeli ve EKG çekimleri yapılabilmelidir.

d) Çekilen EKG otomatik olarak EKG cihazı ve sisteme kayıt edilebilmelidir. Sistem bir 

taraftan bu kayıtları RAW (ham veya değiştirilebilir) formatta hafızasında 

saklayabilmeli, diğer taraftan PDF ve/veya XML dosyası şeklinde HBYS aktarabilmelidir.

e) Sisteme sınırsız kullanıcı tanımlanabilmeli, kullanıcı yetkilendirme ve yetki kısıtlama 

imkan bulunmalıdır. Bu yetkilendirme en az izleme, yeniden analiz yapma ve yorum

yapma ve yapılan değişikliklerin kaydedilmesi olmak üzere 3 farklı kademede olmalıdır
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f) Sistem istendiğinde opsiyonel olarak tüm sabit ve mobil bilgisayar, tablet ve akıllı 

telefonlarla iletişim sağlanabilmeli ve işlem yapılabilmelidir.

g) Sistemde RAW (ham veri) formatında arşivlenen veriler yeniden değerlendirme, 

hesaplamaya ve yorumlamaya uygun olmalı, yapılan değişiklikler sistemde ve 

HBYS'inde aynı hasta ile eşleştirilip, saklanabilmelidir.

h) Sisteme kurum bünyesinde bulunan diğer marka ve modellerdeki üst düzey HL7 

haberleşmeye uygun EKG, Efor, Tansiyon holter, Ritim holter, Hasta Başı Monitör, sabit 

ve mobil (Ambulanstaki) defibratörler de bağlanabilmelidir.

i) Sistem kayıtlı hastaya ait EKG sonuçlarını seri karşılaştırma ve yorumlama özelliğine 

sahip olmalı, Kapsamlı karşılaştırma sonucunda bir farklılık varsa yorumla birlikte 

kullanıcıya bildirebilmelidir.

j) Sistemle ilgili yurtiçi ve/veya Yurtdışı referans listesi verilmelidir. Kurulu sistem sayısı 

ve kurum niteliği ve kullanım süreleri tercih sebebi olacaktır.

4.1.2 Teklif veren firma şartname maddelerinde istenilen özellikleri orijinal broşür ve 

kataloglarında işaretleyecektir. Belirtilen bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt

4.1.3 Teklif veren firmalar teknik yeterlilikle ilgili belgeleri teklif dosyalarında 

sunacaklardır. Firma bölgede yetkili teknik servis sertifikalan, personel bilgileri, 

sayısı, irtibat bilgilerini liste halinde verecektir.

4.1.4 Arıza durumunda firma en geç 24 saat içinde müdahale edecek, en fazla 72 saat 

içinde onarılmayan cihaz eş değer yedek cihazla değiştirilerek hizmet devamlılığı 

sağlanacaktır. Tamiri yapılan cihaz daha sonra yedek cihazla değiştirilecektir. Bu 

husus firma tarafından kabul ve taahhüt edilecektir.

4.1.5 Kurulacak sistemle birlikte hastanemiz bünyesinde bulunan sistemle uyumlu 50 

Adet Hasta başı monitör sistemlerinde ki EKG formları ve Efor sistemleride bu 

sisteme aktarılabilmelidir.

4.2 EKG Cihazı Teknik Özellikleri

4.2.1 Aşağıdaki özellikk ! ‘ i l 
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4.2.2 Teklif edilen EKG sistemi mikroprosesör kontrollü 12 kanal yorumlu EKG kaydı 

yapabilmelidir. Cihazda pediatrik (3 yaş altı da dahil), yetişkin ve cinsiyete göre 

yorum özelliğine sahip olmalıdır.

4.2.3 EKG cihazının kompakt yapısında monitör, termal yazıcı, klavye ve dahili batarya 

üniteleri yer almalıdır.

4.2.4 Cihaz üzerinde çok renkli (en az 3 farklı renkten oluşan) en az 7" veya daha büyük 

bir ekran olmalıdır.

4.2.5 EKG grafikleri bilgi kaybı olmadan parazitten arındırılması için sistemin gelişmiş bir 

filtreleme sistemi olmalıdır.

4.2.6 Yüksek trase doğruluğu ve güvenilirliği açısından her kanal için örnekleme en az 

16000 (Onaltıbin) örnek/saniye, ekg analiz frekansı örneklemesi ise 500 (beş yüz) 

ve 1000 (bin) örnek/saniye, Pace algılama ise 75000 örnekleme/saniye olmalıdır.

4.2.7 Cihazın işletim sistemi Windows CE olmalı ve açılma süresi 30 saniyeyi 

geçmemelidir.

4.2.8 Cihazda otomatik vuru sınıflandırması ve basılabilir özet raporu ile birlikte 

aritmileri ve olayları gözden geçirmeyi sağlayacak aritmi modu ve 10 saniyelik 

istirahat ekg kaydına olanak sağlayan istirahat EKG modu bulunacaktır.

4.2.9 Cihazda ekgleri yazdırmadan önce gözden geçirme özelliği olacak böylelikle cihaz 

kullanıcının ekg raporlarını yazdırmadan önce onaylamasına veya tekrar çekim 

yapmasına olanak verecektir.

4.2.10 Hasta adı soyadı, boy, kilo, cinsiyet, ırk, kalp pili, sistolik ve diastolik kan basıncı, İD 

numarası, barkod numarası, telefon numarası, kullandığı ilaçlar, istem yapan 

hekim, çekim yapan teknisyengibi bilgiler cihaza kayıt edilebilmelidir

4.2.11 Cihazın frekans response değeri 0.04-150 Hz arasında olmalıdır.

4.2.12 Cihazın en az diagonal 7 inç TFT renkli ekran monitörü bulunmalıdır. Monitör 

çözünürlüğü en az 800x 480 piksel olmalıdır. Ekran üzerinde, kalp atım hızı (HR), 

hasta kimlik numarası (İD), saat, EKG dalgaları, elektrot kontrolü, hız, kazanç, 

batarya güç indikatörü, filtre ayarları ve uyarı mesajları görüntülenmelidir.

4.2.13 Cihazın ekranında aynı anda standart 12 derivasyon izlenmeli, cihaz gerçek zaman 

EKG'sini 3 Kanal, 3 Kanal +1 Ritim , 3 Kanal + 2 Ritim , 3 Kanal + 3 Ritim, 6 ve 12 

Kanal olarak kaydetmelidir.
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4.2.14 Cihaz üzerinde 215x280 mm, 210x295 mm ve 214x279 mm ebadında Z katlamalı 

termal kağıda kayıt yapan termal yazıcı bulunmalıdır. Kaydedici kayıt hızı kullanıcı 

tarafından 5,12.5, 25 ve 50 mm/saniye olarak seçilebilmelidir.

4.2.15 Cihazın kaydedici kazancı 2.5, 5,10, 20 ve 40 mm/mV olarak seçilebilmelidir.

4.2.16 Cihaz 220 V 50 Hz şehir şebeke cereyanı veya dahili şarj edilebilir batarya sistemi 

ile çalışabilmelidir.

4.2.17 Cihaz ekranında sinyal kalitesini görsel olarak gösteren renkli temas indikatörü 

bulunmalıdır. Bu sayede hem kullanıcı için zaman kaybı önlenmeli hem de kağıt 

israfı önlenmelidir.

4.2.18 Cihaz üzerinde bulunan 2 adet USB port sayesinde cihaza istenildiğinde harici tam 

boyut alfa nümerik klavye bağlanabilecektir.

4.2.19 Opsiyonel bilgisayara aktarma yazılımı satın alındığı takdirde cihaz çıktı vermeden 

EKG çekimini direkt olarak bilgisayara gönderebilmelidir.

4.2.20 Cihaz HL7 metoduyla Hastane Bilgi Sistemine bağlanabilmelidir. Cihaz eternet 

bağlantısına uygun olmalıdır.

4.2.21 EKG kanalı defibrilatör deşarjından korunmalı olmalı ve bu husus kataloglarda 

işaretlenmelidir.

4.2.22 Cihaz ileride istendiğinde (opsiyonel) eklenecek özel bir program ile, barkod 

okuyucu ile okunan hasta demografik bilgilerini otomatik olarak HBYS sistemine ve 

EKG veriyönetim sistemine kablolu ve kablosuz olarak aktarmalıdır. Barkod 

okuyucusu ile alınan tüm bilgiler, tek tuş ile çekilen EKG cihazına aktarılabilmelidir. 

Farklı şehirlerdeki cihazlardan alınan bilgiler bu özel program ile otomatik olarak 

aktarılabilmelidir. İleride opsiyonel olarak kullanabileceğimiz bu programın orjinal 

kataloğu teklif ile birlikte verilmelidir.

4.2.23 Cihaz yeni doğan hastalar için senkron EKG çekimine uygun olmalıdır.

4.2.24 İstenildiğinde disposable elektrot kullanılarak çekim yapılabilmelidir ve çekim için 

gerekli olan çıtçıtlı kablo parazitlenmeyi engellemek için üreticinin Orijinal kablosu 

olmalıdır.

4.2.25 Cihazın dahili lityum iyon bataryası ile 1 sayfalık 100 hasta raporu yazdırılabilmeli 

ve çıktıalmadan 3 saat sürekli monitörizasyon yapılabilmelidir. Batarya en fazla 4 

saat içinde tam kapasiteye şarj olmalıdır.

4.2.26 Yüksek frekans filtresi 20-40-100-150 Hz olarak ayarlanabilmelidir. \W
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4.2.27 CMRR değeri en az 135 dB olmalıdır.

4.2.28 Cihaz ileride istendiği takdirde opsiyonel olarak efor ve holter sistemleri ile aynı 

veri tabanına bağlanabilmelidir

4.2.29 Cihazda opsiyonel olarak seçilebilen tek derivasyon için RR analizi bulunacaktır.

4.2.30 İstenildiği takdirde verilecek RR analizinde özet raporu, trend grafiğini ve RR 

interval raporunu ekranında gösterecektir. Cihaz hasta bilgileri, RR histogramı ve 

trend grafiği ile RR tablosal özet raporunu çıktılarında verecektir.

4.2.31 Cihazda lead empedansları ölçülerek zayıf bağlantılı leadler kullanıcıya 

bildirilmelidir.

4.2.32 Sistemde opsiyonel olarak sayısal değerlerle hastanın akut kardiyak iskemi 

olasılığını bildirme özelliği olmalıdır.

4.2.33 Cihaz kolay taşınabilmeli ve ağırlığı batarya dahilS kg'ı aşmamalıdır.

4.2.34 Sistem aşağıdaki aksesuarları ile birlikte verilmelidir;

1 adet çok kullanımlı elektrot uyumlu hasta kablosu 

4 adet kol ve bacak için mandal tip elektrot 

6 adet göğüs için puarlı elektrot 

1 adet Güç kablosu 

Kullanım Kılavuzu

4.3 Eforlu EKG Sistemi Teknik Özellikleri

4.3.1 Aşağıdaki özellikleri belirtilen 1 adet Eforlu EKG cihazı verilecektir.

4.3.2 Sistem bilgisayar kontrollü olmalıdır.

4.3.3 Cihaz 220±%10 (ikiyüzyirmi artı eksi yüzde on) V ve 50±%3 (elli artı eksi yüzde üç) 

Hz gerilim ile çalışmalıdır.

4.3.4 Cihaz 12 (oniki) kanal eforlu EKG testlerini yapacaktır.

4.3.5 Cihaz orijinal konsolu üzerinde PC tabanlı kumanda ünitesi, monitörü, klavye ve 

mouse ile beraber dört hareketli tekerlek üzerinde kompakt bir ünite olmalıdır ve 

aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:

a) Windows XP işletim sistemi,

b) CD-ROM,

c) O. Klavye (yıkanabilir, dezenfekte edebilir)
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d) Yüksek çözünürlüklü termal printer,

e) Yüksek çözünürlüklü en az 19 (ondokuz) inch renkli düz kare LCD monitör,

f) En az 30 Gbyte sabit disk,

g) Treadmill

h) Mouse,

i) 10 lead EKG Hasta kablosu,

j) Efor Filesi 2000 adet

k) Otomatik Tansiyon Ölçüm Monitörü (Tango Monitör)

4.3.6 Cihaz efor testi esnasında 12 (oniki) kanal simültane EKG derivasyonunu, ST veya 

median değerlerini alacaktır. Cihaz ekranında gerçek zamanlı 3 Ritm, 3 

ritm+median, 3 ritm+trends, 6 ritm, 4x2.5 +1 ritm veya 2x6 formatlarında EKG 

dalga formları izlenebilecektir.

4.3.7 Cihaz EKG sinyallerini bilgi veri toplama modülünde toplayacak, burada sinyalleri 

sayısal hale getirecek ve cihaza bu şekilde gönderecektir. Böylece sinyallerin dış 

etkenlerden etkilenmesi en aza indirilecektir.

4.3.8 Hastaya ait ad, yaş, cinsiyet, kilo, boy gibi çeşitli bilgiler cihaza girilebilecektir.

4.3.9 Testin herhangi bir anında sistolik ve diastolik kan basınç değerleri 

girilebilecektir.

4.3.10 Cihaz kolay kullanımlı olacak, tüm fonksiyonları mouse ile kumanda 

edilebilecektir.

4.3.11 Cihaza treadmill, ergometrik bisiklet ve opsiyonel olarak dinamik kan basıncı 

monitörü bağlanabilecek, bağlanan bu cihazların hepsi senkronize çalışabilecek 

ve iki taraflı bilgi alışverişi yapabilecektir.

4.3.12 Ekranda, hedef kalp hızı ile anlık hasta kalp hızı, METS değeri, egzersiz ve stage 

süresi aynı anda izlenebilecektir.

4.3.13 Ekranda traselerin dışında, sistolik ve diastolik kan basıncı değerleri, anlık ST 

değeri, anlık treadmill bilgileri, protokol bilgileri, ST ölçülen median kompleks 

görüntüsü izlenecektir.

4.3.14 Cihazda ST seviyesi değerlendirmesi yapılabilecektir.

4.3.15 Cihazda E ve J noktaları otomatik ve/veya manuel olarak, QRS dedeksiyonu ve 

analizi için otomatik ve/veya manuel olarak lead seçilebilecektir.
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4.3.16 Cihaz, efor testini otomatik veya manuel olarak uygulayabilecek, programında en 

az 11 (onbir) değişik protokol yüklü olacak, kullanıcı da gerektiğinde protokol 

yaratıp cihaza yükleyebilecektir.

4.3.17 Sistemde hastanın ölçüm sonuçlarının seçilen önceki ölçüm sonuçları ile 

karşılaştırılması mümkün olmalıdır.

4.3.18 Sistem üzerinden hastaya bağlanan elektrodların empedansı ölçülerek test 

edilebilmelidir. Bu özellik sayesinde yanlış elektrod yerleşimi veya temassızlık 

tespit edilebilmelidir.

4.3.19 Yüksek trase doğruluğu ve güvenilirliği açısından her lead için örnekleme en az 

16000 (onaltı bin) örnek/saniye ve EKG analiz frekansı en az 500 Hz olacaktır.

4.3.20 Cihazda ekran geçiş hızı 25, 50 mm/s olarak ve hassasiyeti 2.5, 5,10, 20 mm/mV 

olarak ayarlanabilmelidir.

4.3.21 Kullanım rahatlığı açısından klavye haricinde treadmill/ergometre kumandası, 

temel fonksiyonlar ve egzersiz kontrolleri için ekstra tuşlar bulunmalı ve rahat 

erişilir olmalıdırlar.

4.3.22 Cihazla birlikte verilecek treadmill en az 204 (ikiyüzdört) kg ağırlık taşıma 

kapasitesine, en az 150 (yüz elli) cm yürüme alanına ve yanlarda barlara sahip 

olacaktır

4.3.23 Treadmill, en az 3 (üç) beygir gücünde dijital kontrollü motora sahip olacak, en az 

%0-25 (yüzde sıfır tire yirmibeş) arasında eğim ayarlamasına ve en az 0-20 (sıfır 

tire yirmi) km/saat aralığında sürat ayarlamasına imkan verecektir. Treadmill 

hızının daha fazla olması önemli bir tercih nedenidir. Teklif edilecek treadmill 

efor test sistemi ile aynı marka olacaktır.

4.3.24 Cihaz değişik formatlarda rapor çıkarabilecek ve tabular-grafik trend raporları, 

seviyeli egzersiz raporu, karşılaştırmalı median raporu ve ritm raporu 

verebilecektir.

4.3.25 Cihaz hasta raporlarını daha sonradan incelenmek veya çıktı alabilmek için kendi 

hafızasında saklayabilmelidir.

4.3.26 Sistemle birlikte TWA (T-Wave Alternans) yazılımı verilecektir. Bu özellik ilave bir 

cihaz, modül, özel elektrod ve protokol gerektirmeksizin kullanılabilmelidir.

4.3.27 Cihaz sistemden kaynaklanan arızalan ekranda mesajla belirtecektir.

4.3.28 EKG kompleksleri ekran üzerinde dondurulabilecektir. ^
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4.3.29 Event kaydı yapılabilecektir.

4.3.30 Sonuç raporunda kullanıcı ve hastaya ait istenen tüm demografik bilgiler yer 

alacaktır.

4.3.31 Raporlarda testle ilgili tüm bilgiler mevcut olacaktır.

4.3.32 Kullanıcı yorumu rapora girilebilecektir.

4.3.33 Sistemin program güncelleştirilmesi CD-ROM aracılığı ile kolayca 

gerçekleştirilebilecektir.

4.3.34 Rapor formatlarının ve hangi rapor sayfalarının basılacağı kullanıcı tarafından 

seçilebilecektir.

4.3.35 Cihazın beraberinde en az 10 (on) paket milimetrik EKG kağıdı verilecektir.

4.3.36 Cihazın hangi efor test protokollerini kullanabildiği belirtilecektir.

5. KABUL VE MUAYENE

5.1 Teklif veren firmalar bu şartnameye şekilde "....  marka   model  cihazı Teknik

Şartnameye Uygunluk Belgesi" başlığı altında madde madde açıklayıcı şekilde cevap 

vermeli ve bu cevaplar orijinal dokümanlardaki bilgilerle tutarlı olmalıdır. Şartnameye 

uymayan teklifler değerlendirilmeyecektir

5.2 Sistemin ihale bedeli içerisinde alt kirilim olarak kabul edilen, aksesuar ve diğer yan 

donanımlara ait fiyatlar ayrıntılı olarak idareye yazılı belge olarak (irsaliye vb.) 

sunulacaktır.

5.3 Cihazların kabul ve muayeneleri belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.

5.4 Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin 

uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin 

kontrol ve sayımı yapılacaktır

5.5 Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazların teknik özellikleri ve performansına 

ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği firmalar ücretsiz 

olarak sağlayacaktır.

5.6 Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.

5.7 Satıcı firma fabrikada yapılan en son testlere ait raporları ( kalite kontrol belgesi ) 

muayene heyetine teslim edilecektir.
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5.8 Garanti süresi kesin kabul tarihinden (cihazın teknik şartname koşullarına uygun, çalışır 

tesliminden itibaren) sonra başlayacaktır.

6. MONTAJ ve EĞİTİM

6.1 Cihazlar hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli ambalajında teslim edilecektir.

6.2 Daha önce "demo" amaçlı olarak kesinlikle kullanılmamış olacaktır.

6.3 Firmalar, idare tarafından belirlenecek hekime ve kullanıcı personele en az 2 iş günü ve 

yeterli seviyede ücretsiz eğitim vereceklerdir.

6.4 Bu şartnamenin tüm maddelerine sırası ile tek tek ayrıntılı olarak ve Türkçe veya Türkçe 

tercüme edilmiş katalog üzerinde işaretleme yapılmadan şartnameye uygunluk belgesi 

verildiğinde, teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7. GARANTİ ŞARTLARI

7.1 Tüm sisteme kabul tarihinden itibaren en az 2 yıl süre ile yedek parça dahil ücretsiz 

bakım onarım garantisi verilecektir.

7.2 En az 2 yıllık verilecek olan garanti süresi, üretici firma veya Türkiye yetkili servisi 

tarafından verilecektir.

7.3 Sisteme arıza bildiriminden itibaren mesai gün ve saatleri dahilinde en geç 24 saat 

içerisinde müdahale edilecek, yedek parça gerekmeyen durumlarda müdahaleden en 

geç 48 saat sonra sistem çalışır durumda teslim edilecektir.

7.4 Yedek parça gerekmesi durumunda; parça yurt içi stoklardan temin edilebiliyorsa, 

müdahaleden en geç 72 saat sonra sistem çalışır durumda teslim edilecektir.

7.5 Yedek parça gerekmesi durumunda; parça yurt dışı stoktan temin edilecek ise, ithalatın 

kısıtlı veya özel izne tabi olduğu durumlar dışında ( Bu durum belgelenmelidir) en geç 

10 gün içinde tüm fonksiyonlarıyla çalıştırılacaktır.

7.6 Bu sürenin aşılması durumunda her gün sistem bedelinin %0.5 (bindebeş)' i oranında 

cezai müeyyide uygulanacaktır. Uygulanacak ceza sistemin bedelinin %15' ini 

geçmeyecektir.

7.7 Döviz bazında fiyatlandırılmış yedek parça listesi, sözleşme imzalanmadan önce 

verilecektir.

7.8 İstekli ve imalatçı/ithalatçı firmalar tarafından ayrı ayrı olmak üzere garanti süresinin 

bitiminden sonraki en az 8 yıl için yedek parça, kalibrasyon, servis ve bakım onar



teminine yönelik taahhütnameler sözleşme imzalamadan önce verilecek olup, bu 

taahhütname yeterlilik kriteri olarak istenmemektedir.

7.9 Cihazın çalışma süresi boyunca sistemin kesintisiz hizmet vermesi için gerekli tedbirler 

yüklenici tarafından alınacaktır. Konu ile ilgili alınması gereken tedbirler konusunda 

hastane idaresine bilgi verilmelidir.

7.10 Garanti süresini takiben 8 yıl süre ile ücreti mukabilinde yedek parça dahil 

bakım onarım garantisi verilecektir.

7.11 Bu sürede yapılacak bakım onarım anlaşmalarında, garanti süresindeki şartlar 

geçerlidir.

7.12 Garanti süresi içerisinde ve sonrası yapılacak olan bakım-onarım anlaşmasında 

sistem en az %95 up time garantili olmalıdır. Arızadan dolayı hasta alınmaması sistem 

down sayılır.

7.13 Sistemin teşhis ve tedavi amaçlı fonksiyonlarının nitelik ve nicelik olarak, 

üreticinin belirlediği normların altına düşmesi ve hasta alınmaması durumları "arıza" 

olarak kabul edilecektir.

7.14 Firma garanti sonrası yıllık yedek parça ve bakım ücretlerinin, bakımı yapılacak 

olan sistemin satın alma fiyatına (aksesuar ve yan donanım fiyatları hariç) oranları cihaz 

ve tüm akşamı dahil en fazla parça hariç %3 ve parça dahil (problar hariç) en fazla %6 

olacağını taahhüt edecektir.

7.15 Cihazın hastane otomasyon sistemine bağlanması ve entegrasyonundan firma 

ve sorumludur.

7.16 Hastane idaresinin bilgisi dahilinde ya da hastane idaresinin bilgisi dışında bu 

entegrasyon işlemleri için taraflar birbirinden ücret talep etmeyecektir.

7.17 Cihazların entegrasyon işlemi en kısa sürede tamamlanacaktır. Entegrasyon 

sürecini en kısa sürede ve kusursuz bir şekilde gerçekleşmesinden hem HBYS tedarikçisi 

hem de cihaz tedarikçisi eşit derecede sorumludur.
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