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KONU : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hasıanesi Binasında bulunan Yangin
Algılama ve İhbar Sisteminin periyodik olarak kontrol edilmesi, sistemin faal tutulması,
aıızalann raporlanarak hastane yönetimine bilgi verilmesi, arızaların takibini sağlayarak sistemin
standartlara gore bakım-onarım hizmetlerini kapsıyacak tüm gerekli donanım teçhizat teminini,
sözleşme tarihinden itibaren l (Bir) yıl süre ile hizmetin sağlanması ve teknik destek hizmetlerini
kapsar.

Balom : Sistemlerde meydana gelebilecek arızaları önlemek, sistem performansını arttırmak, anza
olasılığını azı,ltmak, sistemin ömrünü uzatmal! varsa çalışan mekanik aksamlarının yağlanması,
kalibrasyon işlemlerinin yapılması ve etkin çalışmasını sağlamak amacıyla firma tarafından
sistemlerin yapısına 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.

Kurum: CihazJSistemin kurulu buIunduğu, hizmet verdiği kuruluşun adıdır.

Yükleıici: CihazlSistemin bakım ve onarımlarını belirlenen sözleşme süresi içerisinde
kaçı|ığı yapan

fi

ücret

rmadır.

İşin Kapsamı : Yedek parça hariç bakımı ve onarım hizmetini kapsar.

ı.

İSTEKLER VE öZELLiKLER:

1.1, Yüklenici Firma, Yangin Algılama ve İhbar Sisteminde bulunan aşağıda listesi verilen kontrol

cihazları ve saha elemanlarının periyodik olarak kontrol edilmesini ve gerekli düzeltmeleri
zamanında ve eksiksiz sağlayacaktır.

]

Yangın Algıma Otomosyoıı Sistemı

2

Yangın AlqıIama Ve İhbar Santrali
MG 9l 00 Optik duman dedektörü

J

3

Adeı

8

Adet

850

Adet

60

Adeı

.1

MG 9300 Isı dedektörü

5

MG 9400 Kombine multisensör

750

Adet

l20

Adet

70

Adet

8

MG 8 l l0 Yangın alarm butonu
MG 5200 Yangın alarm siren
MG 6200 kontak izleme modülü

j280

Adeı

9

MG 6l00 Röle kontrol ınodülü

5]5

Adet

6
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1.1.

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

temsi|cisinden temin edeceği bakım formları ve bakım prosedürleri doğrultusunda yapacak ve bu
formları (3 Nüsha) her bakımdan sonra hastane idaıesine teslim edecektir.

1.2. Firma sisteme hastane bünyesinde yı|da 2 (iki) defa 6 (altı) aylık periyotlarda yapacaktır.
t3. 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 7l24 hizmetin aksamaması için i|gili maddede belirtilen sürelerde yerinde

himıet vererek arınyı gidermeye çalışacaktır.
1.4. Sistemde arıza meydana gelmesi durumunda kurum yetkilisi; sorumluyu Telefon, Faks veya
E-Mai! (herhangi biriy|e) ile bildirecektir. Yüklenici Arıza ihbarının ardında en geç l5 (Otuz)
dakika içinde müdahale edecektir. (Arıza ihbar anı kurumun kaydı esas alınır). Yüklenici arıza
ihbarı ardından en geç l saat içinde arızanın nedenini tespit edecektir, Müdahaleye geç
kalındığında takdirde her arızaya günlük ihale bedelinin %l,i(yüzdebir) oranında ceza
kesilecektir. Cihaz ve ekipman|arın düzenli ve doğu çalışması için işlevleri Ve çalışmasl kontrol
edilecelç gerekli düzenlemeler yapılacaktır1.5. Sisıemlerde teknik arızalar ve parça değişimi gerektiğinde (garanti süresi sonrasl ) değişmesi
g€reken parçalar Hastane idaresinin yapacağı piyasa rayiçlerine göre ar§ınlarak temin edilecek
ve yükleniciye teslim edilecektir. Yüklenici bu işlemler için ek ücret talep etmeyecek ve arlz-ayl
giderecektir.
1.6. Yüklenici değişen parçaları bir otanakla Hastane idaresine teslim edecektir.

1.7. periyodik bakım günleri içerisinde cihazların sahada periyodik bakımlarının ve genel
kontrolleri üretici fi rmanın talimatlarma göre yapllacaktır.
1.8. Sİstem ve yazılım güncellemeleri ücretsiz olarak yüklenecektir,
1.9. Yüklenici idare tarafından yapılan değişiklerde yer, cihaz, adres ve program güncellemelerini
ücretsiz olaİak yapacaktı r.
1.10.

yıiklenici yangın algılama ve ihbar sistemine ait senaryosunu idarenin

doğultusunda ücretsiz olarak değiştirecektir.
1.11.

yük|enici firma yangın çıkış kapılarında bulunan kartlı geçiş sistemlerini

talepleri

programa

güncellemesini yapacak, yangın anlnda i|gili sistemlerin devre dışı kalması için gerekli bakım ve
testleri yapacaktır.
1.12. Sistemin periyodik bakım dönemi içerisinde Backup'ları allnacak ve idarenin belirlodiği
teknik personele teslim edilecekıir.

Teknik personelin kullanıcı düzeyi eğitimlerinin periyodik olarak her yıl iki kez idarenin
belirlediği kişilere verilmesi sağlanacaktır.
yetkili teknik personel
1.14, Bakım yapı|acak yerlere/odalara ulaşılabilmesi için idarenin belir|ediği
1.13.

eşliğinde erişim sağlanacaktır.
p
1.15. Altyap ı kablolaması ve montaj gerektiren işlerde yüklenicinin süpervizyon ve rojelendirmesi
gerekli altyapı kablolama ve montaj işleri Yüklenici tarafından yapılacak,

doğrultusunda
projelendirme için ücret talep edilmeyecektir.
bilgisayarında olabilecek olan
1.16. Bakım öncesi ve bakım süresi boyunca sisteme ait otomasyon
yükümlülüğünde
virüs ve arızalardan ötürü otuşacak her türlü hatanın giderilmesi yüklenici firma
olacaktır.
olup gerekli önlemleri aImak ve yedeklemeteri yapmak yüklenici firma sorumluluğunda
hatlarının
ı.17. kontrol panelleri, dedektörlerin, butonların, sesli ışıklı ikaz elemanlannın, kablo
ve
aksaklıklaı
yapılacak
yerlerinin deformasyona uğrayıp usamadüğlnın tespiti fiziki kontrolü
giderilecektir.

kontrollerı
1.ı8, Dedekıorle.e duman verildiği anda panel ve üzerindeki adreslerin doğruluğunun
Ve
sirenlerin çalışıp çalışınadığının kontroIü yapılarak aksaklık varsa giderilecektir
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1.19.Komavebutonlançalıştırarakdurdurabilirliğininkontrolüyapılacakvarsaaksaklıklar
giderilecektir.
ve aksaklıklar varsa
1j0. panellerin tüm yazılımsal, programsal ve elektronik kontrol|eri yapılacak
giderilecektir.
1.21. Sistemle

ilgili mevcut

projede bulunan tiim elemanların projedeki uygunluğunun kontrolü

yap ılacaktı r.

ı2z,

takılacaktır, Tavan arası
Dedektorıerin temizliği yapılaoak ve montajlarda eksiklik olmadan

dedektörlerintemizliğivetekrarmontajıyapıldıktansonraaçılantavanaparatlarıtekar
takı lacaktır.

1.23. Santralin Çalışması kontrol edilecektir.
1.24. Santralin içerisinde bulunan akü kontroI edilecektir,
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GENELHUSUSLAR:

2.1.Firmahiçbirihtarveikazagerekkalmakslzlnçalışmaanındagerekliolantümemniyet
personeline öğretmek ve
tedbirlerini zamanında almak, kazalardan korunma usul ve çarelerini
gerek ihmal dikkatsizlik ve
uygulamakla yükümlüdür, Bu itibarla taahhüdün yanında
tedbirsizlikte,gerekseehliyetsizpersonelçalıştırmaktanveyaherhangisebeplevukubulacak

kazalardanfirmasorumludur.Yük|enici,işKanunu'nunişsağlığıYeişgüvenliğihükümlerine
görepersonelinsağlığınıkorumaküzerehertürlüsağlıkveemniyettodbirlerinialacakvetehlikeli
iş ve işçi sağlüğı ile ilgili mevzuat ve
koşullarda çalışılmasına izin vermeyecektir- Yüklenici
hükümleri yerine getirmekle yükümlüdür,

2.2.Yiikleniciişinbitimindefirmayatalısisedilmiy'verilmişbulunanyerlerinv9malzemeninher

temiz olarak bırakması zorunludur,
tiirlü bakım ve temizliğini yaparak işyerini sağlam ve
sonrasl ) değişmesi gereken parçalar Hastane
2.3. periyodik bakım onarım sırasında (garanti süresi

idaresininyapacağıpiyasarayiçlerinegörearaştırılarakteminedilecekveyükleniciyeteslim
edilec€ktir.YüklenicideğişenparçalarıbirtutanaklaHastaneidaresineteslimedecektir.
yapmış olduğu bakım, onarımlardan hizmet
2.4. Sözleşme süresi içinde Kurum, yüklenicinin

aksamasıgibinedenlerdendolayımemnundeğilseveyüklenicitaahhütleriniyerinegetirmiyorsa
uygun olarak, idarenin anza
yazıh olarak yükleniciye ihtarda bulunur, Yüklenici sözleşmeye
daha geç gelinen süreler iÇin sözleŞme bedelinin
bakım onarım için şarmamede belirtilen süreden

ilgilimaddedebelirtilenorandagecikmecezasınatabiolacakttr.Ancakbugocikmesözleşme
(l0) günlük süre içerisinde olumsuz durumun
süresince 2 kez tekrarlandığında veya on

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

sözleşmeyiyazılıihbaryoluileiptaledebilir.Budurumdayükleniciherhangibirhakvetazminat
talebinde bulunamayacaktır,

2.5.SistemarızaslyüklenicitarafindangiderilemezseKurumunyazlllihtarındaverilensüre
sahiptir,
faturasını yükleniciye ödettirme hakkına
sonunda arızayı bir başka servise yaptırma ve

2.6. periyodik bakım

\

^

elemanüarının nezaretinde yapılacaktır,

*.,hffi,.*,,
i|.-.^"

görevli kurum
ve arzalarının giderilmesi çalışmalart işletmede

teknik

eğitimleri ücretsız
2.7. yüklenici idarenin istihdam edeceği teknik personelin ihtiyacı olduğu
olarak verecektir.

2.8. Yükleniciteklifi ile birlikte yedek parça fiyat listesini idareye sunmak zorundadır,
önlemiere yüklenici firma
2.9. idare tarafından gizlilik ve bilgi emniyeti nedeni ile alınacak olan
mut|aka uyacaktır.

2.10.

yüklenici sözleşme süresince sistemlerin faal halde tutulması için mesai saatleri içinde
çahşmaküzeresorumlusunabağlıolarakçalışacakl(Bir)personelihastanedeistihdam

fiyatına dehil olacaktır,
edecektir. personelin yemek hariç tüm masraflan yüklenicinin teklif
getirecektir,
yerine
2.1l. Yüklenici personeli İdarenin vereceği diğer görevleri de
yazılı olarak idareye bildirecek
2.12. yüklenici idaıenin istihdam edeceği teknik personelin ismini
olup, personelin ihtiyacı olduğu eğitimleri ücretsiz olarak verecektir,

j,iig.
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