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HARRAN ÜNiVERsİTEsi
ARAşTIRI},IA VE UYGULAMA HASTANEsi

HEMŞiRE çAĞRI VE CCTV SİSTEMİ
PERİYODiK BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI İşi

TEKNiK ŞARTNAMESİ

KOhIU : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Binasında kurulmuş olan Hastane
Hemşire Çağı Sistemi, Mavi Kod, Pembe Kod, Beyaz Kod, Kırmızı Kod ve CCTV Sisteminin
malzemesiz bakımlarının yapılmasını sistemin faal tufularak arızaların giderilmesi, arızaların takibini
sağ|ayarak 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 aksamlarının yağ|anması,
kalibrasyon işlemlerinin yapılması ve etkin çalışmasını sağlamak amacıyla firma tarafından
sistemlerin yaptsına uygun olarak önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak yapılan, koruyucu
ve düzeltici nitelikte her türlü girişim ve kontroldür.

Onanm: Tanımı yapılan sistemin performans ve fonksiyonlarının teknik dokümanlarında belirtilen

şekilde yerine getirilmesini ifade eder.

1. ISTEKLIR VE OZILLIKLER:

1.1. Hemşire Çağrı Sistemi

1.1.1.Yüklenici Firma koruyucu ve tamir edici Bakım- Onarımları üretici firmasından veya
temsilcisinden temin edeceği bakım formları ve bakım prosedürleri doğrultusunda

yapacak ve bu formları (3 Nüsha) her bakımdan sonra hastane idaresine teslim

edecektir.
1.1.2.Firma yılda 3(üç) defa 4'er (dört) aylık periyotlarda yerinde bakım yapacaktır.

Uzaktan bağlantı yolu ile ise aylık kontroller yapılacak olup, uzaktan erişimle

çiiziilenre\cı stırunlar rcıkili ıcknik persoııeliıı lıastaı,ıe,ıe 1,criııde seıris hizııeti
r ernresi1 le gideıilecektiı. Yiiklcnici serr is l,ıiznıcti için ek ücrct talep elııre_vecektir.

1.13.Bakım ve onarım işlerinin yapılması için sözleşme süresi sonuna kadar Firma mutlaka
yetkili konuda sorumlu teknik bir kişi (bundan böyle sorumlu olarak geçecektir)

görevlendirilecek ve sözleşme süresince 7/24 hizmetin aksamaması için uzaktan

bağlantı yoluyla arızayı gidermeye çaI ışacaktır.

1.1.4.Sorumlu kişiye mesai saatleri içinde mail, telefon veya faks yoluyla çağı yapıldıktan

sonnı en geç l saat içerisinde, mesai dışında ise mail, telefon veya faks yoluyla
yapıIacak çağılara en geç 3 saat içinde cevap verecek şekilde hizmet verecektir.

Kurum: CihazlSistemin Kurulu bulunduğu, hizmet verdiği kuruluşun adıdır.

Yüklenici: Cihazy'Sistemin bakım ve onarımlarını belirlenen sözleşme süresi içerisinde ücret karşılığı
yapan firmadır.

İşin Kapsımı: Yedek parça hariç bakımı ve onarım hizmetini kapsar.
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Belirtilen sürelerde müdahale edilmemesi durumunda gün içerisindeki gecikilen her

saat için sözleşme bedelinin o%0,l tutarında ki bedel hakedişinden kesilecektir.
1.1.5.Cihaz ve ekipmanların düzenli ve doğu çalışması için işlevleri ve çalışması kontrol

edilecek, gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

1.1.6.Mesai saati dışında anza oluşması durumunda firmaya telefonla bildirimlerde kurum

tarafından belirlenen teknisyen bildirim yapüğında rıfir,a arvayı mesaj yolu ile geri

bildirimde bulunmalıdır.
1.1.7.Uzaktan bakımlarda yapılan çalışmalarda Hemşire çağrı, Mavi Kod, Beyaz Kod,

Pembe Kod, Kıı-nıızı Ktıd rapor düzeninde kuruma iletiImelidir.

1.1.8.Yüklenici periyodik bakım günlerinde idare tarafından görevlendirilen teknik personel

nezaretinde, hemşire çağrı sistemine ait tüm malzemeleri yerinde tek tek dolaşarak

testini yapacak, arızalı olanları rapor halinde idareye sunacaktır. (--ağı,ı sistemlerinde

leknik arızılar \e paı,ça dcğişin,ıi geı,cktiğiııde (garanti siiresi soıırası ) değişnıesi

gerekcn 1,ıarçalar tlırstane İ,Iırcsiııiıı ııpııc:ıı.ıı 1ıiıı:.ı ı,ıriçleriııe uiiı,e aı,aşıırılaı,ak

ıcınin cdilccek re riiklcııicirc tesliın edilccckıir, Yiiklcııici perstıııeli tınırrılaıı rel,a

teıniıı edilen malzeıııenin nıonlajıııı re derıcrc alııınıısını ııpacaltır. Yiiklenici
değişen parçaları bir tııtanıkla Llastıııc, jdırı,csiııc ıcsliın ctlecektir-

1.1.9.Bakım işlemini üstlenecek firma çağrı sistemleri ile çahştığına dair en az bir resmi

kuruma kurulum yaptığını gösteren bir belge ya da çağrı sistemleri ile ilgili bakım
yaptığını gösteren bir referans belgesi gösterecektir.

1.1.10. Sistem ve yazılım güncellemeleri ücretsiz olarak yüklenecektir.

1.1.1l. Yüklenici işletme tarafından yer, cihaz" adres ve program güncellemelerini ücretsiz

olarak yapacaktır.

1.1.12. Sistemin periyodik bakım dönemi içerisinde Backup'ları alınacak ve idarenin

belirlediği teknik personele teslim edilecektir.

1.1.13. Teknik personelin kullanıcı düzeyi eğitimlerinin periyodik olaıak her yıI iki kez

idarenin belirlediği kişilere verilmesi sağlanacaktır.

1.1.1{. Ilzakıan bağlantı ilc çiiziilc ıııcl,e-n re ıerindc tcknik desıek gcrcLli clurıınılaıda:

\ctl,.il; ıeküüil, pcrsı.ıncliııin 1anında rcftıkaıçi olarak tekııik serr is pcrsoneli

giircr lc ntliı,i lccektiı,.

1.1.15. Altyap, kablolaması ve montaj gerektiren işlerde yüklenicinin süpervizyon ve

projelendirmesi doğrultusunda gerekli altyapı kabIolama idare tarafından yapttrılacalq

yüklenici tarafından yapılacak projelendirme ve montaj işleri için ücret talep

edilmeyecektir.

1.1.16. Yüklenici teklifi ile birlikte yedek parça fiyat listesini idareye sunmak zorundadır.

1.1.17. İdare tarafından gizlilik ve bilgi emniyeti nedeni ile aIınacak olan önlemlere

yüklenici firma mutlaka uyacaktır.

1.1.18. İstekli Firma Bakım Onarım Teknik şartnamesindeki tüm maddeleri okuduğunu ve

kabul ettiğini yazılı olarak idareye tek|ifleri ile birlikte sunacaktır.

1.2. CCTV Kamera Sistemi:

1.2.1.Yüklenici Firma koruyucu ve tamir edici Bakım- Onarımları üretici firmasından veya

temsilcisinden temin edeceği bakım formları ve bakım prosedürleri doğrultusunda

yapacak ve bu formları (3 Nüsha) her bakımdan sonra hastane idaresine teslirn

edecektir.
1.2.2.Firma sisteme hastane bünyesinde yılda 3(üç) defa 4'er (dört) aylık periyotlarda

yapacaktır. Uzaktan bağlantı yolu ile ise aylık kontroller yapılacak olup, uzaktan

Soyfa -2-
(Hemşire Çağrı Sisteııi L'e CCTL' Sisıeni Periyodik Bakım ve onarım Hi:meı Alımı işi Teknik Şarınamesi )

L\



erişimle çözıilemeyen Sorunlar yetkili teknik personelin hastaneye yerinde s€rvis
hizmeti vermesiyle giderilecektir. Yüklenici servis hizmeti için ek ücret talep

etmeyecektir.

1.2.3.Bakım ve onarım işlerinin yapılması için söz|eşme süresi sonuna kadar Firma mutlaka
yetkili konuda sorumlu teknik bir kişi (bundan böyle sorum|u olarak geçecektir)

görevlendirilecek ve sözleşme süresince 7124 hizmetin aksamaması için uzaktan

bağlantı yoluyla arızayı gidermeye çalışacaktır.
1.2.4.Sorumlu kişiye mesai saatleri içinde mail, telefon veya faks yoluyla çağn yapıldıktan

sonra en geç l saat içerisinde, mesai dışında ise mail, telefon veya faks yoluyla
yapılacak çağrılara en geç 3 saat içinde cevap verecek şekilde hizmet verecektir.

Belirtilen sürelerde müdahale edilmemesi durumunda gün içerisindeki gecikilen her

saat için sözleşme bedelinin 0/o0,1 tutarında ki bedel hakedişinden kesilecektir.

1.2,S.Firma sistemi aktif durumda bulundurarak işlevini yerine getirecek biçimde

çalışmasını sağlayacaktır.
1.2.6.Firmanın yaptığı iş ve işIemler hastane kontrol teşkilatı tarafından denetlenecektir.

1.2.7.Periyodik bakım, montaj ve arıza giderme işleri ile ilgili olarak firma personeli form

dolduracak ve bu form hastane yetkilisince imzalanacak ve 3 nüshası hastane

yetkilisine tesl im edilecektir.
1.2.8.CCTV Sistemini teşkil eden, kamera, monitör, adaptör,v.s. gibi araç gereçleri kontrol

edecektir. Yüklenici periyodik bakım günlerinde idare tarafından görevlendirilen

teknik personel nezaretinde, sisteme ait tüm malzemeleri yerinde tek tek dolaşarak

temizliğini, lens ayarını ve testini yapacak, arızalı olanları rapor halinde idareye

sunacaktır. c('l-\ı sistemintle teknik arızalar ıe parça dcıişinıi gcrcktiğinde (garanti

siirçsi stıııı,ıısı ) değişıneri gcrcIcıı 1ıiıı,çılar Hıtııııc İdarcsiııin rapacağı pilasa

rariçlcı,inc gijrc araştlrılarak teınin cdilccek rc ,ıüklenicile tesIinı edilecektir.

YiikIcnici 1,ıersoneli tınaı,ılııır r e1, ıı ıenıin cdilen ıııirlzeırıeıin ınOııtdını ve deı rele
alınıııasını _rapacaktır. Yiiklcnici de_(işcn paı,çaları lıiı, ııııanııkla llıstaıe idaresine

te sliın edcccklir.

1.2.9.Yüklenici firma periyodik bakım günlerinde idarenin ta|ep etmesi durumunda

kameraların yerlerinin değişimini ücretsiz olarak yapacaktır, İlave kablo ihtiyacı idare

tarafından karşı|anacak olup, işçilik yüklenici firma personeli tarafından yapılacaktır.

1.2.10. Firma, sistemlerin asıl iskeletini oluşturan ürünlerin, üreticisi tarafından, satış ve

satış sonrası teknik hizrnetleri vermeye yetkili olduğuna dair yetki belgesine sahip

olacak ve bakım işlerini nitelikli, sistemin üzerinde eğitim almış personelleri

yapacaktır.

1.2.11. Firma periyodik bakımın yapılacağı günleri idare ile görüşerek belirleyecektir.

1.2.12. Firma bakımını yapmakla yükümlü olduğu sistemlerde, idarenin onayını almadan

hiçbir değişiklik yapmayacaktır.

1.2.13. Firma periyodik bakım sırasında parça değişimi gerekmiyorsa arızayı derhal

giderecektir. Kullanım ömrünü tamamlamış, sağlıklı çalışamaz hale gelmiş,

arızalanmış olan malzemeleri en kısa sürede idareye raporla bildirmek zorundadır.

1.2.14. Yüklenici teklifi ile birlikte yedek parça fiyat listesini idareye sunmak 20rundadır.

1.2.15. İdare tarafından gizlilik ve bilgi emniyeti nedeni ile alınacak olan önlemlere

yüklenici firma mutlaka uyacaktır.

1.2.16. İstekli Firma Bakım Onarım Teknik şartnamesindeki tüm maddeleri okuduğunu ve

kabul ettiğini yazılı olarak idareye teklifleri ile birlikte sunacaktır.
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2. Gf,NEL HUSUSLAR:

2.1. Firma hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın çalışma anında gerekli olan ttim emniyet

tedbirlerini zamanında almak, kazalardan korunma usul ve çarelerini persone|ine öğretmek

ve uygulamakla yükümlüdür. Bu itibar|a taahhüdün yanında gerek ihmal dikkatsizlik ve

tedbirsizlikte, gerekse ehliyetsiz personel çalıştırmaktan veya herhangi sebep|e vuku bulacak

kazalardan firma sorumludur. Yüklenici, iş Kanunu'nun iş sağlığı ve iş güvenliği hükümlerine
göre personelin sağlığını korumak üzere her tür|ü sağlık ve emniyet tedbirlerini alacak ve

tehlikeli koşullarda çalışılmasına izin vermeyecektir. Yüklenici iş ve işçi sağlığı ile ilgili
mevzuat ve hükümleri yerine getirmekle yükümlüdür.

2.2. Sözleşme süresi içinde Kurum, yüklenicinin yapmış olduğu bakım, onarımlardan hizmet

aksaması gibi nedenlerden dolayı 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 müdahale ettiği

durumun 2 kez tekrarlandığında veya on (l0) günlük süre içerisinde olumsuz durumun

düzelmediği hallerde dilediği zaman başka bir hüküm almaya gerek kalmaksızın tek taraflı

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

ve tazminat talebinde bulunamayacaktır.

2.3. Onarım sonucu değişen arızalı paıçalar Kuruma tutanakla teslim edilecektir.

2.4. Yüklenici iş deneyim belgesini teklifile birlikte sunacaktır.

2.5. Yüklenici bakım ve onarım sırasında gerekli tüm donanımlarını ücretsiz temin etmek

yükümlüğündedir.

2.6. Bütün değişimler kontrol denetiminde olacak Ve tutanağa bağIanacaktır.
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