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Sayı : 39960995/949
Konu : Kemik Dansitometri Cihazı Alımı

Sözleşme Bildirimi

.................................... KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİNE

Yataklı tedavi kurumlarımızın hizmet sunumunu ve hizmet kalitesini artırmak
amacıyla Kurumumuz tarafından 24/07/2015 tarihinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununu 19.
maddesi gereği Açık İhale Usulü ile ihale edilen 110 adet Kemik Dansitometri Cihazı alımı
işi için HÜSEYİN KEMAL BOSTANLI- Kral Medikal Biyomedikal Teknoloji ile
İdaremiz arasında 11/12/2015 tarihinde birim fiyat 89.000,00 TL, toplam 9.790.000,00 TL
bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır.

Kemik Dansitometri Cihazlarının sözleşme hükümleri ve teslim/montaj yerleriyle ilgili
olarak ilgili Genel Sekreterliklere/Sağlık Tesislerine; gerek ihale dokümanı gerekse de
yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde bazı bilgilendirmelerin yapılması gerekli görülmüştür.

Sözleşmenin İşe başlama tarihi başlıklı 10.2. maddesinin 10.2.1. bendinde
“Sözleşme imza tarihi işe başlama tarihidir.” 10.3.1. bendinde ise “210 (iki yüz on) günlük
sözleşme süresi içerisinde tahsis listesinde belirtilen kurumlara montaj/teslim, yüklenici firma
tarafından yapılacaktır. Malın teslimi/montajı yapılan kurumların bağlı olduğu Genel
Sekreterlik/Hastane Yöneticiliği tarafından oluşturulan mal muayene ve kabul komisyonu,
kabul işlemlerini gerçekleştirilecektir. Taşınır işlem fişi ve mal muayene ve kabul tutanakları,
ödeme evraklarına konu olacağından, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Satın Alma Daire Başkanlığına ivedi bir şekilde üst yazıyla iletilecektir. Bu işlemlerin tamamı,
yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasına müteakip 210 (ikiyüz on) gün içerisinde
yerine getirilecektir.” hükmü yer almaktadır.

Teknik Şartnamenin Montaj ve Kurulum başlıklı 11. maddesinde “...Satıcı firma
cihazları idari şartnamede belirtilen şekli ile kurumca gösterilen yere ücretsiz olarak monte
edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için
gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır.

Sistemin kurulacağı kapalı mekan, Sağlık Tesisi Yöneticiliği tarafından sözleşmenin
imzalanmasına müteakip yüklenici firmanın başvurusu üzerine en geç 30 takvim günü
içerisinde teslim edilecektir. Montaj sırasında oda içerisindeki cihazın kurulumu ve kullanımı
için gerekli kablolama ve kanal işlemleri firma tarafından ücretsiz olarak yapılmalıdır.
Kurulum (projelendirme ve kurulum ücretleri yüklenici firmaya ait olmak üzere) yüklenici
firma tarafından yapılacaktır. İş istasyonu Sağlık Tesisi Yöneticiliği tarafından gösterilen yere
ek bir bedel talep edilmeden yüklenici firma tarafından kurulacaktır.

Yüklenici firma Sağlık Tesisi Yöneticiliğine yazılı olarak cihazı kurmaya başlayacağı
tarihi bildirecek, Sağlık Tesisi Yöneticiliği cihazın kurulacağı odayı (kumanda ve cihaz odası)
boş olarak bu tarihte teslim edecektir. Yer teslimi yüklenici firmaya belirlenen tarihte
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yapılmadığında cihaz sağlık tesisine sandık teslimi yapılacak, bu teslim yüklenici firmanın
montaj sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) Nükleer Tıp Üniteleri için zorunlu kıldığı
TAEK lisansı ile ilgili gereken dokümanlar hastane idaresi tarafından sağlanarak, TAEK
lisansı için başvuru, malın muayene ve kabulünden sonra hastane idaresince yapılacaktır.
Kemik Dansitometri Cihazı için lisans alınması aşamasında gerekli lisans harç ücreti
yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.” hükmü bulunmaktadır. Kemik Dansitometre
Cihazlarının kurulum ve montaj işlemlerinin işin süresi içinde tamamlanabilmesi ve aksaklığa
sebebiyet verilmemesi açışından yüklenici firmaya, yazımızın Kurumumuzun Web
sayfasından yayınlandığı tarihten itibaren azami 30 takvim günü içerisinde kurulum
yerinin tesliminin yapılması, kurulum yeri tesliminin 30 takvim günü içerisinde
yapılamaması durumunda ivedilikle gerekçeleri ile birlikte Daire Başkanlığımıza
bildirilmesi gerekmektedir.

110 adet Kemik Dansitometri Cihazı alımı sözleşmesinin 8.1. maddesinde: “İhale
dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak,
sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki
veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır” şeklinde
hükme bağlandığından; işin ifasıyla ilgili olarak, sözleşme metninin dışında; idari şartname,
teknik şartname ve zeyilname hükümlerine de dikkat edilmesi büyük önem arz etmektedir.
İhale dokümanlarında çelişki söz konusu olması durumunda, sözleşmenin 8.2. maddesinde
bulunan hükmün uygulanması esastır.

Taşınır Mal Yönetmeliğinin 15. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen “Alımı bir
merkezden yapılarak birden fazla birime doğrudan teslim edilen taşınırlar için, taşınırın
teslim edildiği birimlerce iki nüsha Taşınır Geçici Alındısı düzenlenir ve bir nüshası alımı
yapan birime gönderilir. Alımı yapan birim, bu alındıya dayanarak, ödemeye ve kendi giriş
kayıtlarına esas olmak üzere Taşınır İşlem Fişi düzenler. Diğer birimlerden alınan geçici
alındılar, düzenlenen bu fişin idarede kalan nüshasına bağlanır. Alımı yapan birimce giriş
kayıtları yapıldıktan sonra düzenlenecek Taşınır İşlem Fişiyle de ilgili diğer birimler adına
çıkış kaydedilir.” hükümleri gereği; yapılan işlemlere esas olmak üzere 2 adet ıslak imzalı
Taşınır Geçici Alındısı ile 3 nüsha ıslak imzalı Mal Muayene ve Kabul Komisyonu
Raporunun ivedilikle Kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir.

Teslimi/montajı yapılan cihazın, ihale dokümanı gereği 5 (Beş) yıl garantisi
bulunmaktadır. Söz konusu cihazla ile ilgili olarak, teslimin yapıldığı kurumdaki ilgili
birimlerce ihale dokümanları çerçevesinde gerekli takibinin yapılması; yetkili servislerce
cihaza yapılan müdahalelerin kayıtlarının muntazam olarak tutulması gerekmektedir.

İhale dokümanı çerçevesinde; cihaz ile ilgili bildirimlerin, yetkili servisin müdahale
tarihleri ve arızanın giderilme süresi gibi bütün detay bilgilerin kayıt altına alınması,
cihazların verimliliği ve firmaya yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda
uygulanacak yaptırımlar açısından büyük önem arz etmektedir.

İhale dokümanlarında düzenlenen garanti süreleri, bakım ve onarım şartları, yedek
parça temini vb. hükümlerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve ilgililere tebliğ edilmesi,
teslim ve montajı yapılacak cihazdan alınacak verimin üst seviyede olmasına katkı sağlayacak
her türlü önlemin alınması ihale dokümanı ve mevzuat gereği olduğu unutulmamalıdır.

Yukarıda bahsedilen iş ve işlemlerin yapılması sırasında yüklenici firmadan, ihale
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dokümanı ve sözleşme hükümleri dışında herhangi bir talepte bulunulmaması; işin süresinde
tamamlanabilmesi için yüklenici firmaya, ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri dışına
çıkılmadan gerekli kolaylığın sağlanması ve yapılacak her türlü tebligat ve bildirimlerin
mevzuata uygun olarak (iade taahhütlü, elden teslim vb.) yapılması gerekmektedir.

İlgili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerinin, tahsisat değişikliği listesini
dikkate alarak sözleşmede belirlenmiş olan hastanelere bilgilendirme yapması ve
http://www.tkhk.gov.tr/DBT/17/TumDuyurular adresinde yayınlanan yazımız ekinde
bulunan ihale dokümanı hükümleri ile yüklenici firmanın teklif dosyasında sunmuş olduğu
“Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi” çerçevesinde; yukarıda ifade edilen iş ve işlemlerin
ivedi bir şekilde yerine getirilmesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Olgun DURMUŞOĞLU
Kurum Başkanı a.
Daire Başkanı

EK: 1- Cihaz Tahsisat Listeleri
2- Sözleşme ve İhale Dokümanları ( Teknik Şartname, İdari Şartname, Sözleşme, Teknik
Şartnameye Uygunluk Belgesi, Taahhütnameler, Yedek Parça Fiyat Listeleri, Tahsisat
Değişikliği Listesi) (Ek Konulmadı)

Dağıtım:
İl Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliklerine
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