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HARRAN üxiwnsirnsi

ARAşTIR.IVIA vE UvGULAMA HASTANESi

.rtuınarönrnn pnniyonix ıAKIM vE oNARIM rıxxix şınrxııırsi
l. KONU:

2. TANIMLAR

Bakrm: Sistemlerde meydana gelebilecek arızaları önlemek, sistem performansını arttırmak, arıza

olasılığını azaltmak, sistemin ömrünü uzatmak, varsa çalışan mekanik aksamlarının yağlanması,

kalibrasyon işlemlerinin yapılması, sistemlerin etkin çalışmasını ve faal halde bulunması sağIamak

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.

CihazlSistem : JeneratörÇalışma ve Kontrolü için Tüm Bağİantılar, Transfer, Senkron ve Kumanda

Panoları

Kurum: Ciha/Sistemin Kurulu bulunduğu, hizmet verdiği kuruluşun adıdır.

Yüklenici: Cihaz/Sistemin bakım ve onarımlarını belirlenen sözleşme süresi içerisinde ücret karşılığı

yapan firmadır.

İşin Kapsamı: Yedek parça hariç sarf malzemesi dahil bakımı ve onartm hizmetini kapsar.

Sayfa - l -
(Jenoeraıör Bak]m ve oıarım Hizmeı Alımı işi Te*nik Şarınarrıesi )

MARKASI MoDELI
MoToR

MARKASI
MoToR sERi

No GüÇ KABIN

] 20l4 MlTsIBUHi l9527 l9l5 KVA VAR
2 20|4 MlTSIBUHI l9492 l9l5 KVA VAR
J AKSA 2014 MITSlBUHl l9450 l9l5 KVA VAR
4 AKSA 20l,4 MITSIBUHI l9493 l9l5 KVA YoK
5 AKSA 2014 MlTSlBUHI l9491 l9l5 KVA YoK
6 AKSA 20l4 MlTSIBUHl l6192 l425 KVA VAR
7 AKsA 20l4 MlTSlBUHl 16179 l425 KVA VAR

M

Bu Teknik Şartname; Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi binasında kurulu
aşağıdaki tabloda belirtilen 7 (yedi) adeı Jeneratöriin Periyodik Bakrm/Onanmlarının sarf
malzemesi dAhil (yedek parçasız) Yapılması İşi'ne ilişkin iş tanımları ve standartlara göre bakım-
onarım hizmetlerini kapsayacak tüm gerekli donanım teçhizat teminini sözIeşme tarihinden itibaren

l (Bir) yıl süre ile hizmetin sağlanmasını ve Teknik Esasların belirlenmesini konu alır.

Arıza: Belirtilen cihazların çalışmaması veya fonksiyonlarından bir veya bir kaçını kısmen veya

tamamen yerine getirememesi bu suretle faaliyetinin kesintiye uğraması aksamasıdır. YükleniCi bu

arızalara müdahale etmekle yükümlüdür.

AKSA
AKSA



3. Gene| Koşullar

3.1. Teklif Dosyasında İstenen Belgeler: Yüklenici firma verilecek iş ile ilgili Teknik Servis

Hizmeti vermeye yetki|i olduğunu gösteren TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesini

dosyasında bulundurmalıdır.

3.2. İSTEKLER vE öZELLiKLER:
3.2.1. Yüklenici Firma; Üstlendiği tüm Cihazlsistemlerin, faal olarak optimum seviyede

çalışmasını veya her an ihtiyaç duyulabilecek şekilde çalışır halde hazır tutmak için
ihtiyaç duyulan tüm hizırıetleri yerine getirmekle ve idareyi bilgilendirmekle
yükümlüdür.

3.2.2. Jeneratörlerin çalıştırma ruhsatı idare uygun gördüğü takdir de yüklenici tarafından

gerekli yükümlükler yerine getirilecektir. Bu konuda Kuruma gerekli bilgilendirme

yapılacaktır. Ruhsat bedeli idare tarafından i|gi|i makamlara veya yükleniciye
ödenecektir.

3.2.3. Yüklenici firma Bakım/Onarım Çalışmalarında can ve mal kaybına sebebiyet

vermemek için tüm güvenlik tedbirlerini almak, işçi sağlığı ve iş güvenliği ilgili
yasal mevzuatlar çerçevesinde yerine getirmekle yükümlüdür. Tüm sorumluluk
yüklenicidedir.

3.2.4. Yüklenici firma Bakım hizmetini yeterli sayıda ve konusunda uzrrıan nitelikte

personelle vermelidir.

3.2.5. Yüklenici, iş esnasında Elektrikli Kuvvetli Akım Tesisleri YönetmenIiğinin

hükümlerince öngörülen can ve mal emniyetini almakla sorumludur-

3,2.6. Servis Hizırıeti sonunda Jeneratörlerde ortaya çıkan fonksiyon kaybı,

Bakım/Onarım öncesinde var olan işlemlerin iptali veya oluşan yeni arızadan

yüklenici firma sorumlu tutulur. Bu durumda her türlü gider yüklenici firma

tarafından kaşılanır. Jeneratörlerde fonksiyon kayıplarının tespit edilmesi halinde

onarım işlemleri bitmemiş sayılacaktır.

3.2.7. Yüklenici tarafından verilen Bakım/Onarım Hizmetleri Mesai saatleri içinde

idarenin belirleyeceği Teknik Birim Personeli(Tekniker/Teknisyen) nezaretinde

yapar. İdarenin bilgisi dışında yapılacak çalışmalar geçersiz sayılacağı gibi

yüklenici böyle bir çalışma nedeniyle ücret talebinde bulunamaz. Jeneratörün

Periyodik Bakım esaslarına göre oluşturularak yüklenici firma personellerince

doldurulan "Jeneratör Bakım Çizelgesi" ve "Bakım Servis Formlan" yüklenici

firma ve idare tarafından karşıhklı imzalanacaktır. Bu nüshalar (en az 4 nüsha

düzenlenir) üç nüshası idareye teslim edilir.

3.2.E. Önceden planlanan Bakım haricinde Jeneratörlerde arıza meydana gelmesi

durumunda kurum yetkilisi; firmayı Telefon, Faks veya E-Mail (herhangi biriyle)

ile bildirecektir. Yüklenici Arıza ihbarının ardında en geç 20 (Yirmi) dakika içinde

müdahale edecektir. (Anza 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. b) Yedek parça ihtiyacı bulunmaması halinde arızalı

CihazJSistem arıza ihban ardından en geç 90 dakika içinde tamir edilmiş olmalıdır

(Tatil günleri ve Hafta sonları dahildir). C) Hastanede jeneratörün arızalanmaları

nedeniyle devreye girmemeleri durumunda; jeneratörlere belirtilen zamanda

(Jenoeralör Bakım ve Onor,*#^İ''',^, işi Teknik Şa namesi )
IOtu--- 
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3.2.9.

3.2.10.

3.2.1l.

3.2.12.

3.2.13.

3.2.14

3.z-|5

3.2.|6

3.2.17 .

3,2.18

müdahale edilmemesi veya arızanIn giderilmemesi sebebiyle sağlık tesisinde

hizmet alan kişi veya kişilerin sağlığında menfi gelişmeler olması halinde adli ve

idari makamlara karşı bütün sorumluluk yükleniciye aittir.

Her türlü Cihaz/Sistem ile ilgili yazılımsal arızalar ve bakımlar(kalibrasyon

ayarları...vb.) firma tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır. Ayarlar için şifreleı
idarenin bilgisi doğrultusunda olacaktır.
Arızanın acil giderilmesi gerekliyse yüklenici mesai saatleri dışında çalışmayı
kabul eder.

Arızaların tespiti ve arızalı parçaların yenisi ile değiştirilmesi, Yüklenici firma

tarafından yapılacaktır. Yüklenici arızalı olduğu tespit edilen parçaları onaracak,

onarımı mümkün değilse parçanın değiştirilmesi gerektiğini idareye bildirecek ve

ilgili parça idarece alınacaktır. Her türlü montaj demontaj işçilik|eri yükleniciye
aittir. Arızalı parçalar ise idarenin görev|endirdiği ilgili personeline teslim

edilecektir. Onarımı yerinde yapılamayan Jeneratörlerde donanımları idarenin

onayıyla serviste onarımı yapılır. Nakliye giderleri firma tarafından ka§ılanır.
İhtiyaç duyulan yedek parça gerekli teknik özellikleri yüklenici tarafından

belirtilecektir. Gereksiz veya hatalı tespitlerde doğacak Kurumun Maddi kaybı
yüklenici firma tarafından karşılanır. Yüklenicinin belirlediği yedek parça Kurum

tarafından temin edilecektir. Kurum tarafından temin edilen yedek parçalar

bildiriminden en geç l saat içinde montajı yapılıp ve cihaz problemsiz çalışır halde

teslim edilmelidir.
Her CihazlSistemin bulunduğu mahal Yüklenici firmasının adres ve telefonlarını
içeren etiketi yapıştırılacaktır. Ayrıca bu bilgiler birim amirine de verilecektir.

Bakım ve onarım faaliyetleri için gerekli her türlü alet, ölçümleme cihazı, araç,

gereç ve avadanlık firma tarafından temin edilecektir. Kullanılacak cihaz

standartlar4 cihazlsistemlere uygun özellikte olacaktır. Bakım/Onanm esnasında

bulundurulacaktır.
Cihazın bakıın ve onarımlarının teknik ve standartlara (üretici firmanın belirlediği

şa(laİa; yönetmelik ve kanunlara) uygun olmamasından kaynaklanan her türlü

kaza, zırar ve ziyandan dolayı bakım işini üstlenen yüklenici firma tarafından

karşılanır. 3.3 Teknik Özellikler ve Periyodik Bakım dahilinde yapılacak işlemler

belirtilmiş Cihazlar/Sistemlerin üretici firmaların belirlediği Bakım kiterlerinin
eksik belirtilmesi yüklenici firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Sözleşme süresince bakım onarımı yüklenici firma taJafından belirtilen

personellerce sağlanacaktır. Bu kişilerin değişmesi halinde idareye önceden bilgi
verilecektir. Yeni personellerle ilgili evraklar teslim edilecektir. Kurumda hizmet

veren Teknik Personel Kurumun kurallarına uymakla yükümlüdür. Uygunsuz

ıutum ve davranışlarda bulunan ve bilgi yetersizliği tespit edilen teknik personel

idare isteği üzerine değiştirilecektir.

Mesai saatleri içinde periyodik bakımlar yapı lacakt,(8:00; l7:00). Yüklenici firma

tiim baktm hizmetini mesai saatleri içerisinde bitirebilecek şekilde planlama

yapmalıdır, başlamış bir bakım faaliyeti, mesai dışına taşmış ise bu durum da firma

idarenin kararı doğrultusunda hareket edecektir.

Bakım/onarım süresince sistemlerde meydana gelebilecek parça gerektirmeyen

sözleşme kapsamındaki her türlü arızanın yüklenici firma tarafından giderileceği

garanti edilecektir.
Bakım/Onarımı yapılan CihazlSistemlerin bulunduğu ortamın temizliği

Bakım/Onarım hizmetinin bitiminden sonra Yüklenici Firma tarafından yapılır.

Soyfa -3-
(Jenoeraıör Bakıü ve Onarım Hi:meı Alımı işi Teknik Şarınameıi )

V
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Anzalı. Çalışmayan veya herhangi bir nedenle kullanım ihtiyacının ortadan

kalkması durumunda; CihazlSistemin Bakımı yapılamaz ve Bakımı yapılmış gibi
gösterilip Bakım/Onarım Hizmeti ücreti alınamaz.

Periyodik Bakımların Z,amanında yapılmaması durumunda meydana gelebilecek

hasar ve cihazın çalışma kusurlannda yüklenici sorumlu olacaktır.

Orijinal yedek parça: orijinal parça kendi ticari ismi ve parça numarası altında

ambalajlanan parça demektir. Sözleşme süresince olası değişebilecek yedek

parçaların teklif aymasında listesi yapılıp fiyatlandınlması gerekmektedir.

Periyodik Bakımlar ve Ani olarak meydana gelen arızalarda ihtiyaç duyulan

malzeme velveya parça garanti süresi geçilmişse idare tarafından temin edilir.
Malzemeler velveya parça|ar İhale mevzuatı hükümlerine göre satın alınacaktır.
Yüklenici Firma Bilgisi dahilinde değişen onarımı yapılan parçaların sorumluluğu
yüklenici fi rmaya(Bakım Firmasına) aittir.

CihalSistem; Bakım/Onarım hizmeti için gerekli tüm(aşıma, montaj, demontaj,

temizlik, Arızaların tespiti, arızalı kartlann değişimi...vb.) işçilik yükleniciye aittir.

Ücret talep edilemez.
Periyodik Bakım/Onarım faaliyetlerinden ayrı olarak CihalSistemine ait Eğitim

ve Teknik Destek ücretsiz olarak verilecektir.
İdare tarafından gizlilik ve bilgi emniyeti nedeni ile alınacak olan önlemlere
yüklenici firma mutlaka uyacaktır.

İstekli Firma Bakım Onarım Teknik şartnamesindeki tüm maddeleri okuduğunu ve

kabul ettiğini yazılı olarak idareye teklifleri ile birlikte sunacaktır.

3.3. Teknik Özellikler ve Periyoılik Bakım dahilinde yapılacak işlemler

3.3.1. Jeneratörler Periyodik Bakım/Onarım Gün ve Saatleri

3.3.1.1. Yüklenici tarafindan CihazlSistemlerin periyodik bakımları Kurumun
Teknik Birim(Mühendis veya Teknik Birim idari sorumlusu) ve Yüklenici
yetkilileri tarafindan belirtilecek Takvim çerçevesinde yapılır (Kurumun

isteği esas alınır).

Yüklenici Periyodik Bakımlarını Ayda bir yapar. Gerekli bulunması
halinde günlük ve haftalık kontrollerde düzenlenir.

3.3.2. Aylık bakrm ve onarım çal|şmaları için :

3.2.20

3.2.2l.

3.?.2z.

3.2.23.

3.2.24.

3.2.25.

3.2.26.

3.2.27.

3.3.1.2.

3J.2.r.

3.3.2.2.

J.J.2.3.

3.3.2.4.

Aylık periyotlarda jeneratör deneme çalıştırması yapılmadan önce tüm

can güvenliği ve emniyet tedbirleri aIındıktan sonra çalıştınlacaktır.
YÜKLENİCİ; Jeneratörlerin çalıştırma esaslarını çerçeveletip ilgiIi
mahale asacaktır.

Motorun yağ seviyesi kontrol edilecek; egzost sistemi Ve türbo kontrolü
yapılacak, altematör, transfer tesisatı ve kontrol panosu genel olarak
kontrol edilecek; herhangi bir aksaklık varsa giderilecektir.

Motorun su antifriz seviyesi ve sıcaklık derecesi kontrol edilecek eksikse
gerektiğinde tamamlanacaktır.

Hava filtresi, göstergesi ve hava emiş sistemi kontrol edilecektir.

Saı,f",l,
lJenaeraıör Bafum ve ()narım Hizmeı ,4lımı Işi Telnik Şarınonesi )
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3.3.2.5.



33.2.6.

33.2.7.

33.2.E.

33.2.9.

33.2.10.

33.2.ı1.

33.2.12.

33.2.13.

33,2.14.

3J.2.ı5.

33.2.|6.

332.|7.

3.3.2.18.

3.3.2.19.

3.3.2.20.

3.3.2,2l.

3.3.2,22.

3.3.3

Yakıt tankındaki yakıt seviyesi kontrol edilerek kalan yakıt miktarı servis

formuna yazılacaktır.

Yakıt tankı havalandırma kapağının açık olup olmadığı kontrol edilecek

ve sürekli açık kalması sağlanacaktır.

Radyatör petekleri kirli ise temizlenecek hortum ve bağlantıları kontrol

edilecektir.
Akümülatörlerin suyu, kablo bağlantılan ve kutup başları kontrol edilecek

eğer oksit varsa temizIenecek gerek duyulursa kutup başları

değiştirilecektir.
Jeneratör kabininde ve motorunda yağ, su, yakıt sızıntısı olup olmadığı

kontrol edilecek; varsa bu sızıntılar tamir edilecektir.

Jeneratör kabininin aydınlatması kontrol edilecek faal olması

sağlanacaktır,
Jeneratördeki elektriksel bağlantılar kontrol edilecek gevşek olan

bağlantı lar sıkıştInlacaktır.

Jeneratör senkronizasyon ve transfer panosunda bulunan röle, sigorta,

elektronik kartlar vs. kontrol edilerek varsa arızaları giderilecek, pano ve

ekipmanların temizliği yapılacak, elektriksel bağlantılar kontrol edilecek

gevşek olan bağlantılar sıkıştırılacaktIr. Mahal temizliği yapılacaktır,

Motor gömlek suyu ısıtıclsı ve yakıt tankı ısıtıcılarının çalışıp çalışmadığı

kontrol edilecek, eğer çalışmıyorsa çalışır duruma getirilecektir,

Periyodik bakımı yapülan jeneratörün çalışma saati 200 saati tamamlaması

durumunda 6ayı beklemeden yağ, yağ filtresi, soğutma suyu ve yakıt

filtresi değiştirilecektir. Bakım formlarında çalışma saati belirtilecektir,

Periyodik bakımı yapılan jeneratörün bulunduğu ortam koşullarından

dolayı değiştirilmesi zaruri olan hava filtreleri yılsonu beklenmeden

idarenin onayı alınarak değiştirilecektir.

Belirti|en kontroller yapıldıktan ve gerekli onarım işlemleri bitirildikten

sonra jeneratör boşta çalıştırılacak ve yüke verilecektir, Jeneratör

çalışırken aşağıda belirtilen kontroller yapılacak; daha sonra durdurularak

çalışmaya hazır halde (standby konumunda) bırakılacaktır,

Jeneratör kabininde ve motorunda yağ su Ve yakıt SıZıntısının olup

olmadığı kontrol edilecektir.

Jeneratör su sıcaklık kontrolü (hararet) yapılacaktır,

Titreşim ve gürültülü çalışma gibi motorun çalışma şeklinde bir

anormallik olup olmadığı kontrol edilecektir.

Jeneratör yükte çalışırken ve yüke giriş çıkış zamanları, frekans, gerilim

ve akım değerleri kontrol edilecektir.

Yukarıdaki maddelerde herhangi bir aksaklık tespit edilirse giderilecektir,

Yıllık bakım ve onanm çdışmalın için:

333.1 Aylık bakım ve onarım çalışmalarına ilave olarak aşağıdaki

çal ışmalar yapılacaktır.

3l.3.2 Motor üzerindeki musluklar açılarak soğutma suyu

boşaltılacaktlr.

33.33 Sisteme temiz su ve antifriz konularak sızıntı kontrolü bağlantı

elemanlarının kontrolü yapılacaktır.

33J.4 Yakıtfiltrelerideğiştirilecektir.
Soyfo,5,

(Jenaefuıü Bakrm ye onan ı, Hizmeı AlOnı lşi Teknik Şarınanesi )
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3.3.3.5

3.3.3.6

3.J.J.7

3.3.J.8

3.3.3.9

33J.r0
3.3J.lr
33J.r2

3.J.3.13

3.3.3.14

Motor yağı ve yağ filtreleri değiştirilecektir.

Jeneratörün çalışma ortam koşullarına göre değiştirilmesi
gerekmeyen hava fi ltresi değiştirilmeyecektir.

Radyatör petekleri kirli ise temizlenecek hortum ve bağIantıları

kontrol edilecektir.
Motor subap enjektör kontrolü yapılıp gerekirse ayarlanması

yapılacaktır.

Manifolt kaçak kontrolü, Turbo ses ve gezinti kontrolü, uygun

çalışma kontrolü, gevşek bağlantı kontrolü, Marş sistem uygun

çalışma kontrolü, Elektronik Modül Kontrolü belirtilen ttim

kontroller yapılacak ve bakım formunda belirtilecektir.

Motor nefeslik temizliği yapı lacaktır.

Motor testi yapılacaktır.

Kontrol panelinde herhangi alarm yada bakım zamanı geldi vb.

uyarların silinmesi için gerekli yazıIımların temin edilmesinden

yüklenici firma sorumlu olacaktır.

Yıllık bakım ve onartm işleri bitirildikten sonra Jeneratör

çalışmaya hazır halde (standby) konumunda bırakılacaktır.

Firma taraf:ndan hazırlanan jeneratör bakım formu her ay bakım

çalışmasını müteakip düzenlenerek idareye teslim edilecektir.

4. GENELHUSUSLAR:

4.t yüklenici Firma Hastane bünyesinde irtibat kuracağı mesai saatleri içerisinde

sistemin aksamadan çalışmasını sağlayacak l (Bir) penonel görevlendirecektir,

4.2 Yüklenici, ihale dokümanlarında yer alan ve 4735 *yılı 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,

4.3 Firma hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın çalışma anında gerekli olan tiim

emniyet tedbirlerini zamanında a|mak, kazalardan korunma usul ve çarelerini

personeline öğretmek ve uygulamakla yükümlüdür. Bu itibarla taahhüdün yanında

gerek ihmal dikkatsizlik ve tedbirsizlikte, gerekse ehliyetsiz personel çalıştırmaktan

veya herhangi sebeple vuku bulacak kazalardan firma sorumludur, Yüklenici, iş

Kanunu'nun iş sağlığı ve iş güvenliği hükümlerine göre personelin sağlığını korumak

üzere her türlü sağlık ve emniyet tedbirlerini alacak ve tehlikeli koşullarda

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

hükümleri yerine getirmekle yükümlüdür.

4.4 yüklenici işin bitiminde firmaya tahsis edilmiş/verilmiş bulunan yerlerin ve

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

bırakması zorunludur.

4.5 Periyodik bakım onarım sırasında (garanti süresi sonrası ) değişmesi gereken

parçalar Hastane İdaresinin yapaca!ı piyasa rayiçlerine göre araştırılarak temin

edilecek ve yükleniciye tes|im edilecektir. yüklenici değişen parçaları bir tutanakla

Hastane idaresine teslim edecektir.

4.6 cihaz ve ekipmanlann bakım ve onanmları üretici firmanın talimatlarına göre

yapılacaktır.

(Jenaeraıöı Bakı,ıı ve Or"rrİ#^!; .r',^, jşi Teknik Şarınaneli )

d



4.8

4.9

4. l0
4.1l

4.12

4.13

4.7

4.14

4.15

4.|6

4.17

4.1 8

4.19

4.20

Söz konusu hizmet Yüklenici personeli tarafından, Işveren yetkilileri nezaretinde yapılacaktır.

Yıllık genel bakım ortalama 6 ayda bir kez olacak şekilde sözleşme imzalandığı tarihten

itibaren 2 kez yapılacaktır.Aylık Bakımlar her ay yapılacaktır.

Arızalara müdahale taahhüdü sözleşme imzalandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
Değiştirilen parçalar yeni, hiç kullanılmamış, en az bir (l) yıl ve Sanayi Bakanlığının verdiği
yasal sürelerde garantili olacak ve garanti şartları yüklenici taraflndan aynı parçaların ücretsiz

olarak değiştirilmesi ve montajının sağlanması şeklinde gerçekleşecektir. İdarenin taIebi halinde

yüklenici yedek parçalann yeni ve kullanılmamış olduğuna dair belgeleri sunmak zorundadır.

Yüklenici teklifi ile birlikte yedek parça fiyat listesini idareye sunmak zorundadır,

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 anza bakım onarım için şartnamede belirtilen süreden daha geç gelinen her takvim
günü için sözleşme bedeIinin % l $nzde bir ) oranında gecikme cezasına 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

kalmaksızın tek taraflı olarak sözleşmeyi yazılı ihbar yolu ile iptal edebilir. Bu durumda

yüklenici herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacaktır.

Yüklenici yetkili servis belgesinin orijinalini teklif ile birlikte sunacaktır.

Sistem arızası yüktenici tarafından giderilemezse Kurumun yazılı ihtarında verilen süre sonunda

arızayı bir başka servise yaptırma ve faturasını yükleniciye ödettirme hakkına sahiptir.

Yüklenici; bakım ve onarım esnasında yüklenici teknisyeninin iş güvenliğini sağlamak

zorundadır. Bakım-onarım esnasında olabilecek her türlü iş kazalarında tüm kanuni sorumluluk

ve doğabi|ecek t^zminatlar yükleniciye ait olacaktır. Aynca bakım-onarım esnasında yüklenici

teknisyeninin yanlış veya ihmalkirlığından veya kasti hatalı müdahalesi sonucu vukuu bulduğu

ispat edilen hata veya arızanın neden olduğu zarar, ziyan, kaza veya yaralanmalardan ve iş
kaybından yüklenici sorumlu olacaktır.

Yüklenici bakım ve onarım sırasında gerekli tüm donanımlarını ücretsiz temin etmek

yükümlüğündedir.

Yüklenici sözleşme süresince ilgili sistemlerin faal halde tutulması için mesai saatleri içinde

çalışmak üzere sorumlusuna bağlı olarak çalışacak l (Bir) personeli hastanede istihdam

edecektir. Personellerin yemek hariç tüm masrafları yüklenicinin tekliffiyatına dahil olacaktır.

Yüklenici personelleri İdarenin elektrik birimi ile ilgili vereceği diğer görevleri de yerine

getirecektir.

Yülenici idarenin istihdam edeceği teknik personelin ismini yazılı olarak idareye

bildirecek olup, personelin ihtiyacı olduğu eğitimleri ücretsiz olarak verecektir.

İdare wafından gizlilik ve bilgi emniyeti nedeni ile alınacak olan önlemlere yüklenici

fi rma mutlaka uyacaktır.
İstekli Firma Bakım Onarım Teknik şartnamesindeki tiim maddeleri okuduğunu ve

kabul eftiğini yazılı olarak idareye teklifleri ile birlikte sunacaktır.

Sayfa -7-
(Jenaeraıör Baklm ve onarım Hümeİ Alımı lşi Teknik Şarınonesi )


