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-Fiyalar KDV Hariç olarak veriımelidir. Malzemelerin Markası veya Özeiliği mutlaka belirtilmelidir.
-UBB sorgulamaslna göre en düşük 3 teklifbaz alınacaİıır. SGK Ödenir/Ödenmez tekliffe belinileccktir.
-SUT kodu belinilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakctc dahil olup olmadığı tekliffğ belinilecek:lir.
-sUT fiyatlnl aşan teklifleı değerlendirıne dışı bırakı|acakıır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay aıastndadır.
-ScK Tarafından tJBB'den kaynaklanan kesitltiler durumunda yüklcniciye ödeme yapılmayacak ve liklenici hiçbir hak talebinde
bulunmayaca.lıİır.
-SGK Ödeni.ödffmez
-Paketç düi!dir/dahil değildir
-Tanımlaytcl Fi.ma bilgisi olmalı ve teklifbirlikıe sGK Sorgulamam §isteminin çtkhsı teklifi|e birlikte verilmelidir.
-Teklif formunda belirtilmiş o|an SUT Kodlaıı ve UBB Firma Tanımlayıcı No eşleşmelidir.
-Teklifveren istekliler yukarıdaki tiim maddeleri şanstz kabul etmiş sayılacaktır.
-idare No : 63760.38.32.00.01.330
-İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilmiştir.
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Adrcs: Araştırma ve Uygulaına Hastanesi osmanbcy Kamposü ŞANLIURFA
Doğrudan Temin Mail : doqrüdaİıtemin@harran.edu.tr
Ihale Mail Adrcsi : satinalma63@hotmail.com

irtibattelefon: Tel.: 0 (4l4) 344 44 44 Faks:0(4l4)]444000
Doğrudan Temin İletişim : 0 (4l4) 344 41 78
ihaıe iletişim : 0 (4l4) 344 4l 65-58l0



HARRAN üxivnnsirBsi AIIAşTIRMA vEuyGULAMA HAsTANEsi o ınnr uış
CEPHE ısaNsÖnr-nniN BaKIM ve oNanıu uİzılET ALIMI İşi rnıoıİx

şınrNaırrnsi

KONU: Harıan Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bulunan 6 adet dış cephe
asansörlerinin bakımlann yapılmasını sistemin faal tutularak arızaların giderilmesi, arıza|arın
takibini sağlayarak sistemin standartlara göre bakrm-onarım hizmetlerini kapsayacak tiim gerekli
donarum teçhizat teminini sözleşme tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl süe ile hizınetin sağlanması
işidir.(Parça hariç)

Bakım: Sistemlerinde meydana gelebilecek arızal,uı önlemek,sistem performansmı artırmak,anza
olasılığı azaltrnak,sistemin ömrünü uzatmak,varsa çalışan mekanik aksamlannın
yağlanması,,kalibrasyon işlemlerinin yapılması ve etkin çalrşmasını sağlamak amacıyla frrma
tarafından sistemlerin yapısrna uygun olarak önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak
yapılan,korulucu ve di,izeltici nitelikle her tiirlü girişim ve kontroldiir.

Onanm: Tanımı yapılan sistemin performans ve fonksiyonlannın teknik doktimanlannda belirtilen
şekilde yerine getirilmesini ifade eder.

Kurum: CihalSistemin kurulu bulunduğu,hizmet verdiği kuruluşun adıdır.

Yüklenici: CihalSistemin bakım ve onanmlannı belirtilen sözleşme süresi içersinde ücret karşılığı
yapan firmadır.

İşin Kapsamr: Yedek parça hariç bakımı ve onanm hizmetini kapsar

islpxr,Bn vı özrr.ıi«ıBR:

1.1. Yüklenici firma koruyucu ve tamir edici Bakım-Onanmlan iiretici firmasından veya
temsilcisinden temin edeceği bakım forumlan ve bakrm prosediirleri doğultusunda yapacak ve bu
forumlan her bakımdan sonra kontrole imzalatıp ibraz edecektir.

1.2. Sorumlu kişiye mesai saatleri içersinde mail,telefon yoluyla çağn yapıldıktan sonra en geç 2

saat içersinde,mesai dışında ise mail,telefon yoluyla yapılacak çağnlara en geç 3 saat içinde cevap
verecek şekilde hizmet verecektir.

1.3. Dış cephe asaısörlerinin diizenli ve doğu çalışması için gerekli yedek parça hariç işlevleri
çalışması kontrol edilecek,ayarlanacak,temizlenecektir.

1.4. Söz konusu hizmet Yfülenici personeli tarafından,İşveren yetkilileri nezaretinde
yapılacaktır.Bakımlar yılda 4 bakım(ortalama 3 ayda bir kez) olacak şekilde yapılacaktır.Bakrmlar
sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 4 (dört) kez yapılacaktır.Anzalarla müdahale taahhüdü
sözleşme imzalandğı tarihiden itibaren geçerli olacaktn.

1.5. Yfü|enici ilgili standart ve mevzuatlanna göre dış cephe asansörlerinin bakımını
yapacak,güvenli ve sağlıklı çalışmaya uygun hale getirecektir.Tiim asansörlere bakım sonrası
güvenli ve bakımrnın yapılmış olduğunu belirten etiketler yapıştınl
şekilde tutmak firmanm sorumluluğunda olacaktır. ,
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1.6. Yiiklenici her bakım sonucu üç (3) suret bakım formu diizenleyecek, ilgili servis sorumlusu ve
idari amir imzası alınarak serviste l adet suret. İdareye formun aslı ile birlikte o aya aıt fatura da
teslim edilecektir.
1.7. Periyodik bakrm günleri içerisinde Dış cephe asansörlerinin sahada periyodik bakrmlannın ve
genel kontrolleri iiretici firmanın talimatlanna göre yapılacaktır.
1.8. Teknik personelin kullanıcı diizeyi eğitimlerinin periyodik olarak her yıl iki kez idarenin
belirlediği kişilere verilmesi sağlanacaktır.

1.9. Periyodik bakım ve servis giinleri siiresince yiiklenicinin yetkili teknik personelinin yanında
refakatçi olarak teknik servis personeli görevlendirilecektir.

1.10. Bakım yap acak yerlere/odalara ulaşılabilmesi için idarenin belirlediği yetkili teknik personel
eşliğinde erişim sağlanacaktır.

1.1l. AltyaPı kablolaması ve montaj gerektiren işlerde yiiklenicinin süper vizyon ve değerlendirmesi
doğnılfusunda gerekli altyapı kablolama ve montaj işleri idare tarafindan yaptnlacak, projelendirme
için ücreı talep edilmeyecektir.

2. GENELHUSUSLAR:

2.1. Firma hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın çalışma anında gerekli olan tiim emniyet
tedbirlerini zamanında almak, kazalardan korunma usul ve çarelerini personeline ve kurum
personeline öFetmek ve uygulamakla yükümlüdür.
Bu itibarla taahhüdün yanında gerek ihmal dikkatsizlik ve tedbirsizlikte. gerekse ehliyetsiz personel
ÇalıŞtrmaktan veya herhangi sebeple vuku bulacak kazalardan firma sorumludur. Yiiklenici, iş
kanunu'nun iş sağlığı ve iş güvenliği hiiküm|eri'ne göre Personelin sağlığını korumak iizere her tiirlİ
sağlık ve emniyet tedbirlerini alacak ve tehlikeli koşul|arda çalışılmasına izin vermeyecektir.
yiülenici iş ve işçi sağlığ ile " ilgili mevzuat ve hiikiimleri yerine getirmekle yiikiimlüdiir.

2.2. Yülenici işin bitiminde firmaya tahsis edi|miş/verilmiş bulunan yerlerin ve malzemenin her
tiirlü bakım ve temizliğini yaparak işyerini sağlam ve temiz olarak bırakması zorunluduı.

2.3. sözleşme siiresi içinde kurum. yfülenicinin yapmış olduğu bakım, onarımlardan hizmet
aksaması gibi nedenlerden dolayı memnun değilse ve yüklenici taahhütlerini yerine getirmiyorsa
Yazılı olarak ytlkleniciye ihtarda bulunur. Yüklenici sözieşmeye uygun olarak, idarenin anza bakrm
onanm İçin şartnamede belirtilen siireden daha geç gelinen her takvim günü için sözleşme bedelinin
o/ol |yizde bir ) oranında gecikme cezasına tabi olacaktır. Ancak bu gecikme sözleşme süresince 2
kez tekrarlandığında veya beş (5) güntük süre içerisinde olumsuz durumun dtizelmediği hallerde
dilediği zaman başka bir hükiim almaya gerek kalmaksızn tek taraflı olarak sözleşmeyi yazılı ihbar
yolu ile iptal edebilir. Bu durumda yüklenici herhangi bir hak ve tazminat talebinde
bulunamayacaktır.

2.4. Periyodik Bakım Onanm sırasrnda değişmesi gereken parçalar Hastane İdaresinin yapacağı
piyasa rayiçlerine göre araştınlaıak temin edilecek ve yiikleniciye teslim edilecektir.Yüklenici
değişen paıçalan bir tutanakla Hastane idaresine teslim edilecektir.

2.5. Yiiklenici servis hizmetini sunacak olan sorumlu personelin hastanede kullanılan marka ve
model için geçerli iiretici firmadan alrnmış eğitim belgesinin orijinalini teklifile biılikte sunacaktır
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2.6. Sistem anzası Yiiklenici tarafından giderilernezse Kurumun yazılı ihtannda verilen süre
sonunda anzayı bir başka servise yaptırma ve faturasını yükleniciye ödettirme hakiına sahiptir.

2.7. Yfülenici; bakım ve onarım esnasrnda yüklenici teknisyeninin iş güvenliğini sağlamak
zorundadır. Bakım-onanm esnasında olabilecek her tiirlü iş kazalannda tiim kanuni
sorumluluk ve doğabilecek tazminatlar yiikleniciye ait olacaktır. Aynca bakrm-onanm
esnasrnda ve sonrasrnda yüklenİci teknİsyeninin yanlış veya ihmal karlığından veya kasti hatalı
müdahalesi sonucu vüuu bulduğu ispat edilen hata veya anzanın neden olduğu zarar, ziyan, kaza
veya yaralanmalardan ve iş kaybından yüklenici sorumlu olacaktır.

2.8. Periyodik bakım ve anzalannın giderilmesi çalışmalan işletmede görevli kurum teknik
elemanlarrnın nezaretinde yapılacaktır.

2.9. Yüklenici idarenin istihdam edeceği teknik personelin ihtiyacı olduğu eğitimleri ücretsiz olarak
verecektir.

2.10. Yfülenici bakım ve onarım srrasında gerekli tiim sarf malzeme ücretsiz temin etınek
yiikümlüğiindedir.(Yedek parça hariç)

2.1l. Bütün değişimler kontrol denetimine olacak ve futanağa bağlanacaktıı.
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HARRAN irxiwnsirBsi AItj{şTIrrMA VE UvGIJLAMı rrısreıvnsi
Cephe Temizlik Makineleri Şartnaınesi

Bakrm ve onarım Firması kriterleri

-Makine rnühendisi
-Elektrik ve Elektronik mühendisi
-Hizırıet Yeterlilik Belgesi (HBY)
-MYK Asansör Bakrm ve onanm Seviye 4 Mesleki Yeterlilik Belgesi

Kapasite

-ÇiftKişilik
-200x6Ox l00 cm hacimli
-240 kğ kaldırma ağırlığı

-Denge Ağırlığı
-Davit Kolu
-Monaray
-Teras Üniteleri

Motor i ve savısı

-Çift Motorlu
-3 KW Motor Gücü
-Palangah Sanm Platformu

Halatlar

-2 Adet Taşıyıcı (Çift Halatlı)
-2 Adet Güvenlik Halatı
-2 Adet Emniyet Kilidi
-4 Adet 8mm Halat

Güvenlik
-Aşın Yiik Sistemi
-Alt Çarpma Önleyici
-Alt ve Üst sınır kesiciler

yönetmelik

-EN l8O8standartına Uygun

kullanma Şekli


