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SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

RADIOLUCENT HALO RETRAKTÖR SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

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

alınacak olan Radıolucent Halo Retraktör Sistemi sistemine 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: Cihazının, yardımcı ekipmanlarının, kompozisyonunu ve teknik özelliklerini, 

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

diğer istekleri kapsamaktadır.

4. RADIOLUCENT HALO RETRAKTÖR SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

4.1 Sistem Mayfield dizaynında, demirbaşımızdaki radiolucent çivili başlık sistemi ile 

tam uyumlu, aynı firma üretimi ve orijinal olmalıdır.

4.2 Radiolucent halo retraktör sistemi içerisinde; 1 adet radiolucent halo ring, 3 adet 

titanyum flexible kol, 2 adet radiolucent halo sabitleyici mengene, 2 adet radiolucent 

halo destek çubuğu, 1 adet pedi tablası, 1 adet ayarlama anahtarı, 6 adet damar 

ekartörü ve sterilizasyon konteynırı bulunmalıdır.

4.3 Sistem radiolucent mengeneler ile çivili başlığın kollarına monte edilebilmelidir.

4.4 Radiolucent halo ring kolaylıkla yarım daire olarak kullanılabilmelidir.

4.5 Üretici firmanın üretim portföyünde sonradan seçilerek satın alınabilecek 3'er adet 

150 ve 300 mm uzunluğunda titanyum leyla kol, 2 ila 4 mm uca sahip kanca, ince ve 

tırtıklı seçeneklerde ekartör kaşıkları mevcut olmalıdır.

4.6 Sistem için 2 yıl ücretsiz, 10 yıl ücreti karşılığında bakım ve hizmet garantisi 

olmalıdır.

4.7 Sistemi ithal eden firmanın TSE ve Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik 

Belgesi olmalıdır.



5. KABUL VE MUAYENE

5.1 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.

5.2 Cihazların kabul ve muayeneleri belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.

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

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

kontrol ve sayımı yapılacaktır

5.4 Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazların teknik özellikleri ve performansına 

ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği firmalar ücretsiz 

olarak sağlayacaktır.

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

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

muayene heyetine teslim edilecektir.

5.7 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 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



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 İmzalanmadan 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 onarım 

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 en fazla %6 olacağını taahhüt 
edecektir.

7.15 Cihazın hastanedeki diğer sistemlere bağlanması ve entegrasyonu gerektiğinde 
yüklenici firma sorumludur.
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