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rB«Nix şaRrNavınsi

KONU: Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi binasında kurulu Pnömatik
Kan ve idrar taşıma sistemlerinin (pnömatik taşıma sistemine ait Hastane içerisindeki
kabloların, boruların, saha istasyonlarının, merkezi Blower cihazının, kan taşıma tüplerinin)

bakımlannın yapılmasını sistemin faal tutularak anzaların giderilmesi. arızalann takibini
sağlayarak sistemin standartlara göre bakım--onarım hizmetlerini kapsayacak tüm gerekli

donanım teçhizat teminini sözleşme tarihinden itibaren l (Bir) yıl süre ile hizmetin

sağlanması işidir.

Bakım: Sistemlerde meydana gelebilecek arızaları önlemek, sistem performansını arttırmak,

arıza olasılığını azaltmak, sistemin ömrünü uzatmak, varsa çalışan mekanik aksamlannın
yağlanması, kalibrasyon işlemlerinin yapılması ve etkin çalışmasını sağlamak amacıyla firma

tarafindan sistemlerin yapısına uygun olarak önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak
yapılan, koruyucu ve diizeltici nitelikte her türlü girişim ve kontroldür.

Onarım: Tanrmı yapılan sistemin performans ve fonksiyonlarının teknik dokümanlarında

belirtilen şekilde yerine getirilmesini ifade eder.

Kurum: CihalSistemin kurulu bulunduğu. hizmet verdiği kuruluşun adıdır.

Yüklenici: CihazfSistemin bakım ve onarımlarrnı belirlenen sözleşme süresi içerisinde ücret

karşılığı yapan firmadır.

İşin Kıpsamı: Yedek parça hariç bakımı ve onanm hizmetini kapsar.

1.1. Bakım ve onarlm işlerinin yapılması için sözleşme süresi sonuna kadar Firma
mutlaka yetkili konuda sorumlu teknik bir kişi (bundan böyle sorumlu olarak
geçecektir) görevlendirilecek ve sözleşme süresince 7124 hizmetin aksaması için
uzaktan bağlantı yoluyla arızayı giderecektir.

BAKIM YAPILACAK C iııız,ı diı BiLGiLER
Adı PNöMATİK TüP TAŞIMA SiSTEMi
Markası SUMETZBERGER
Modeli llOMM BORU ÇAPLI 65 ADET ISTASYON - 4 ÇALIŞMA BöLGELi
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ı. iSTEKLER VE öZELI-İKLER:



1.2. Yiiklenici Firma Hastane bünyesinde irtibat kuracağı mesai saatleri içerisinde
sistemin aksamadan çalışmasını sağlayacak l (bir) personel görevlendirecektir.

1.3. Sorumlu kişiye mesai saatleri içinde mail, telefon veya faks yoluyla çağrı yapıldıktan
soffa en geç 2 saai içerisinde. mesai dışında ise mail, telefon veya faks yoluyla
yapılacak çağnlara en geç 6 saat içinde cevap verecek şekilde hizmet verecektir.

1.4. Cihaz ve ekipmanlarının diizenli ve doğru çalışması için işlevleri çalışması kontrol
edilecek, ayarlanacak, temizlenecek çalışılan mekanik aksamlar gerekiyorsa
yağlanacak.

1.5. Cihaz ve ekipmanların üretici firmanın talimatlanna göre kalibrasyon ayarlan
yapılacaktır.

1.6. Söz konusu hizmet Yüklenici personeli tarafından, İşveren yetkilileri nezaretinde
yapılacaktır. Bakımlaı aylık periyodik bakımlarla birlikte, yılda 4 ana bakım
(ortalama 3 ayda bir kez) olacak şekilde yapılacaktır. Arıza|ara müdahale taahhüdü
sözleşme imzalandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

1.7. Sözleşme stiresince uzaktan bağlantı yoluyla ve hastanedeki teknik servis elamanı ile
arızayı gideremediği durumlarda 48 ( Kırk sekiz ) saat içerisinde anzayı giderecek
teknik personelleri (Belgelendirmek koşulu ile yurtdışından gelecek yedek
parçalardan kaynaklı gecikmeler hariç) hastaneye göndererek giderecektir.

1.8. Sözleşme süresince cihaz ve ekipmanların arıza|anması durumunda ilk müdahale
hastanedeki görevli teknik servis elemanı tarafından yüklenicinin telefon veya
intemet üzerinden sisteme uzaktan bağlantı ile yönlendirilmesi ile yapılacaktır. Bu iş
için yüklenici ekstra servis ücreti talep etmeyecektir.

1.9. Sözleşme süresince çıkacak arızalar kurum tarafından yükleniciye bildirilecektir.
Yazılı veya sözlü arıza bildiriminden itibaren en geç 2 (iki) saat içinde anzaya
yüklenici tarafından intemet üzerinden sisteme uzaktan bağlantı yapılarak müdahale
edilecektir. Sistemin çalıştınlması için hastanedeki görevli teknik servis elemanı
yönlendirilecektir.

l.l0.Sözleşme süresi içerisinde bir arıza durumunda arızalı olan parçalar garanti süresi
sonrasında ilk olarak tamir yoluna gidilecek, tamiri mümkün olmadığı takdirde teknik
servisin onayı ile parça yenisi ile hemen değiştirilecek ve hizmetin aksaması
önlenecektir. Firma bakım teklifi ile birlikte sunduğu yedek parça fiyat listesi
iizerinden daha sonra fatura kesecektir. Fiyaı listesinde yer almayan yedek parçalar en
uygun fiyatlı yedek parça fiyatı üzerinden alınacaktır, Yüklenici bu işlem için
idareden ek bir ücret talebinde bulunamaz.

1.1l.Değiştirilen parçalar yeni, hiç kullanılmamış, en az bir (l) yıl ve Sanayi Bakanlığının
verdiği yasal sürelerde garantili olacak ve garanti şartları yüklenici tarafından aynı
parçalann ücretsiz olarak değiştirilmesi ve montajının sağlanması şeklinde
gerçekleşecektir. İdarenin talebi halinde yüklenici yedek parçaların yeni ve
kullanılmamış olduğuna dair belgeleri sunmak zorundadır.

1.12.Yüklenici. her periyodik bakım-onarım sonunda, üç (3) suret bakım-onarım formu
diizenleyecek, ilgili servis sorumlusu ve idari amir imzası alınarak. l sureti serviste, l
sureti yetkilide, kalan asıl sureti ise İdareye o aya ait faturayla birlikte teslim
edilecektir.
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l.l3.Yiiklenici teklifi ile birlikte yedek parça fiyat listesini ve bu parçalara ait yedek

parçalara ait teknik şartnamelerini idareye sunmak zorundadır.

2. KONTROLLER, TEMİzLixır& ÖıÇÜıvrı,Bn

2.1. Bağlantı körüklerinin kontrolü yapılacaklır. (yırtık, çatlak vb. bozulmalarda
değiştirilmesi).

2.2. Damperlerin sökülüp içlerinin temizliği yapılacaktıı.

23. Yönlendiricileri dişli/kayış/motor grubunun kontrol edilmesi ve temizliği yapılacaktır.

2.4. Yönlendiricilerin conta ve switch kontrol ve ayarlan yapılacaktır.

2.5. İstasyon alt kol|annda hava kaçaklannın kontrolü yapılacaktır.

2.6. İstasyon iç mekanizmalannın kontrolü ve elektronik kartlara kontak sprey sıkılarak
temizliği yapılacaktır.

2.7. İstasyonlarda alma gönderme kontrollerinin yapılması istasyon ile tavan arasındaki

şeffaf boruların temizliği yapılacaktır.

2.8. KOMPRESÖR Ünitesi (BLOWER)

2.8.1. Güç Kıpılıyken Kontrol Edilecekler

2.8.1.t.Kompresörün fizikseI kontrolü (Blower'lann içinin açılarak temizlenmesi)

2.8.1.2.Kompresöre bağlı parçalann kontrolü (kontaktör vb. bağlantılannın
kontıolü)

2.8.1.3.Kompresör ile hava dağıtıct arasrndaki hattın kontrolü (By-passlann

sökülüp içlerinin temizlenmesi)

2.8.2. Güç Açıkken Kontrol Edilecekler

2.8.2.1.Kompresör güç kontrolü (Tek faz, üç faz değerleri öIçülür)

2.8.2.2.Kompresörün dönüş kontrolü (Suck, blow komutlannın kontrolü)

2.8.2.3.Titreşim damperlerinin kontrolü

2.8.2.4.Susturucular ve bantlann sağlamhğının kontrolü

2.9. GüÇ üxİrpsİ @owER PACK)ı
2.9.1. Güç Kapalıyken Kontrol Edilecekler

2.9.1.1.Kabloların düzgün temas ettiğinin kontrolü (Elektrik kablosu, data

kablosu, toprak kablosu)
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2.9.1.2.İç kablolamanın kontrol ü

2.9. 1.3.Sİgortaların Doğruluğunun kontrolü
2,9.2. Giıç Açıkken Kontrol Editecekler

2.9.2.|. AC vo|taj ölçümü
2.9.2.2.DC voltaj ölçümü

2.|0. YOL AYIRICI (DIVERTER):
2.10.1. Güç Kapalıyken Kontrol Edilecekler

2.10.1.1. Kablolann düzgün temas ettiğinin kontrolü (elektrik kablosu, data
kablosu, optik switch kablosu, manyetik switch kabloları, motor kabloları,
toprak hattı)

2.|0.|.2. Yol ayıncının fiziksel kontrolü (dişlilerin kontrolü. iç mekanizırıalann
kontrolü)

2.10.1.3. Yol ayıncıya gelen ve giden hatların kontrolü
2.|0.1.4. Yol ayıncının ve boruların iç ve dış temizliği

2.10.2. Giç Açıkken Kontrol Edilecekler
2.10.2.1. Voltaj ölçümü

2.10.2.2. Tüm çalışma fonksiyonlarının kontrolü (Tüm servis fonksiyonlannın
kontrolü, optik ve mekanik switchlerin kontrolü)

2.1|. İsıasYox:
2.11.1. Güç Kapılıyken Kontrot Edilecekler

2.11.1.1. Kabloların diDgiin temas ettiğinin kontrolü (E|ektrik kablosu, data
kablosu, optik switch kablosu manyetik switch kabloları, motor kablolan,
toprak hattı)

2.11.1.2, Dağıtıcının fiziksel kontrolü (Dişlilerin kontrolü, iç mekanizmalann
kontrolü)

2.11.1.3. İstasyona gelen ve giden hattın kontrolü
2.11.1.4. istasyonun temizliği (istasyon içinin tamamen temizlenmesi )

2.11.2. Güç Açıkken Kontrol Edilecekler
2.|1.2.1. Voltaj ölçümü
2.11.2.2. Tüm çalışma fonksiyonlarının kontrolü (Tüm servis fonksiyonlannrn

kontrolü, optik ve mekanik switchlerin kontrolü, tuşların kontrolü, LCD
ekranda problem olup olmadığının kontrolü)

2.11.2.3. İstasyonun alma gönderme kontrolü

3. SİSTEMi KONTROL EDECEK BİLGİSAYAR Ve MERKEZİ KONTROL
üxirısi
3.1. Kontrol programının giincellenmesi: Yüklenici sistemin çalışmasını sağlayan PCEdit

progrıımının üretici firma Sumetzberger GmBH tarafindan yayınlanmış son giincel
versiyonunu yükleyecektir. Lisans anlaşması gereği bununla ilgili hiçbir ad altında
ilave ücret talep edilmeyecektir. Yüklenici firma yaptığı güncellemelerin lisanslı
olduğunu belgeleyecek, ileride kurumu maddi, manevi zarara uğratacak herhangi bir
işlem yapmayacaktır. Lisanssız, kaçak yazılım (Sistem kontrol programı, uzak

rtl
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4. GENELHUSUSLAR:

4.1. Yiiklenici, ihale dokümanlarında yer a|an ve 4735 sayılı Kanuna göre sözleşmeye

bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri

belirleyen ve sözleşmenin eki. ve ayrılmaz bir parçası olan "Hizmet İşleri Genel

Şartnamesinde yazılı esas ve usullere öncelikle uymak ve uygulamak zorundadır.

4.2. Firma hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın çahşma anlnda gerekli olan tiim

emniyet tedbirlerini zamanında almak, kazalardan korunma usul ve çarelerini
personeline öğretmek ve uygulamakla yükümlüdür. Bu itibarla taahhüdün yanında

gerek ihmal dikkatsizlik ve tedbirsizlikte, gerekse ehliyetsiz personel çaIışhrmaktan
veya herhangi sebeple vuku bulacak kazalardan firma sorumludur. Yüklenici, iş

Kanunu'nun iş sağlığı ve iş güvenliği hükümleri'ne göre personelin sağlığını korumak

iizere her türlü sağlık ve emniyet tedbirlerini alacak ve tehlikeli koşullarda

çalışılmasına izin vermeyecektir. yüklenici iş ve işçi sağlığı iıe ilgili mevzuat ve

hiikümleri yerine getirmekle yükümlüdür.

4.3. yüklenici işin bitiminde firmaya tahsis edilmiş/verilmiş bulunan yerlerin ve

malzemenin her türlü bakım ve temizliğini yaparak işyerini sağlam ve temiz olarak

bırakması zorunludur.
4.4. Periyodik bakım onanm sırasında (garanti siiıresi sonrası ) değişmesi gereken parçalar

Hastane idaresinin yapacağı piyasa rayiçlerine göre araştırılarak temin edilecek ve

yükleniciye teslim edilecektir. yüklenici değişen parçalan bir tutanakla Hastane

idaresine ıeslim edecektir.

4.5. sözleşme süresi içinde kurum. yüklenicinin yapmış olduğu bakım, onarımlardan

hizmet aksaması gibi nedenlerden dolayl memnun değilse ve yüklenici taahhütlerini

yerine getirmiyorsa yazılı olarak yükleniciye ihtarda bulunur. Yüklenici sözleşmeye

uygun olarak, idarenin arıza bakım onarım için şartnamede belirtilen süreden daha

geç gelinen her takvim günü için sözleşme bedelinin %o l (yüzde bir ) oranında

gecikme cezastna tabi olacaktır. Ancak bu gecikme sözleşme süresince 2 kez

tekrarlandığında veya on (l0) günlük süre içerisinde olumsuz durumun düzelmediği

hallerde dilediği zaman başka bir hüküm almaya gerek kalmaksızln tek taraflı olarak

sözleşmeyi yazılı ihbar yolu ile iptal edebilir. Bu durumda yüklenici herhangi bir hak

ve tazminat talebinde bulunamayacaktır.

4.6. Onarım sonucu değişen arıza|ı parça|ar Kuruma teslim edilecektir.

Sayfa -5-
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bağlantı programı, editörler vb) kullanımı tespit edildiğinde kurumun uğayacağı her

ttirlü maddi manevi zarar yüklenici tarafından karşllanacaktır. Teklif veren firmalar

bu durumu kabul ve taahhüt etmiş sayıhr.

3.2. Tiim bilgisayar programlarının genel kontrolü.

3.3. Yazılımdan kaynaklanan sorunların çözümü, gerekiyorsa tekrar program

hazırlanması
3.4. Program çalışmasına yardımcı olan dongle cihazının kontrolü yapılacaktır.

3.5. Bilgisayar kasasına bağlı olan tüm kablo ve soketlerin kontrolü yapılacaktır.

ft



4.7. Yiiklenici servis hizmetini sunacak olan sorumlu personelin hastanede kullanılan

marka ve model için geçerli üretici firmadan alınmış eğitim belgesininin orijinalini

teklif ile birlikte sunacaktır.

4.8. Sistem arızası yüklenici tarafından giderilemezse Kurumun yazılı ihtannda verilen

süre sonunda anzayı bir başka servise yapürma ve faturasını yükleniciye ödettirme

hakkına sahiptir.

4.9. İdarenin, yükleniciden ücreti karşılığında temin etmesini istediği yedek parçalar

şartnamemizin, ilgili maddesinde belirtilen yasal siireye göre temin edilmek

zorundadır.

4.r0. Yüklenici; bakım ve onarım esnasında yüklenici teknisyeninin iş güvenliğini

sağlamak zorundadır. Bakım-onanm esnasında olabilecek her türlü iş kazalannda tiim

kanuni sorumluluk ve doğabilecek tazminatlar yükleniciye ait olacaktır. Aynca

bakım_onanm esnasında yüklenici teknisyeninin yanlış veya ihmalkirlığından veya

kasti hatalı müdüalesi sonucu vukuu bulduğu ispat edilen hata veya anzanın neden

olduğu zarar, ziyan, kaza veya yaralanmalardan ve iş kaybından yüklenici sonımlu

olacaktır.
4.11. Periyodik bakım ve arızalarınrn giderilmesi çalışmalan işletmede görevli kurum

teknik elemanlannın nezaretinde yapılacaktır.

4.|2. yüklenici ve hastane teknik ekibi tarafından bulundurulmasl gereken acil

yedek parça listesi (malzeme teknik şartnameleri ile birlikte) oluşturulup hastane

tarafından sağlandıktan sonra bir yedek parça deposu oluşturulacak ve malzeme giriş

çıkışlarının kayıtları hastane teknik personeli tarafından tutulacaktır,

4.13. Yüklenici iş deneyim belgesini teklifile birlikte sunacaktır,

4.14. yüklenici pnömatik tüp taşüma sistemlerine servis vermeye yetkili olduğuna

dair Hizmet yeterlilik belgesini (marka onaylı) teklif ile birlikte sunacaktır

4.15. yfülenici idarenin istihdam edeceği teknik personelin ihtiyacı olduğu

eğitimleri ücretsiz olarak verecektir.

4.16. Yüklenici bakım ve onarrm sırasında gerekli tüm donanımlarını ücretsiz temin

etmek yükiimlüğiiırıdedir.

4.|7. Bütün değişimler kontrol denelimine olacak ve tutanağa bağlanacaktır.

4.18. İşi yapacak olan yüklenici firma kurulu olan SUMETZBERGER marka

pnömatik sisteme Türkiye,de servis ağı vermeye, her türlü imalata ve yedek parça

teminine yetkili ve yetkin olacaktır, yetki ve yeterlilik belgesini teklifleriyle

sunacaktır.
4.|g. idarenin talep etmesi durumunda. Yüklenici idarenin istihdam edeceği teknik

personelin ihtiyacl olan yazlık ve kışlık iş elbisesi olan iş yeleklerini (yazılı ve logolu) temin

etmek zorundadır.

4.2o. Yüklenici, her periyodik baklm_onarım sonuırda, üç (3) suret bakım_onarım formu

düzenleyecek, ilgili servis sorumlusu ve idari amir imzası a|ınarak, l sureti serviste, l sureti

yetkilide, kalan asıl sureti ise idareye o aya ait faturayla bir!ikte teslim edilecektir.
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