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IIARRAN trNivERsiTEsİ
ARAŞTIRMA VE UYGIJLAMA HASTANESİ

DATA SİSTEMİ
PERİYoDİK BAKülu vE oNARIM IIiZMET ALIMI İşİ

TEKNİK ŞARTNAMESi

KONU : Harran Üniversitesi Araşlırma ve Uygulama Hastanesi Binasında kurulmuş olan Data
Network Altyapısı (Hastanedeki tiim data uçlan, Data altyapısı ile ilgili Data Kabinetleri, Network
sistemindeki Aktif cihazlar (switchler ve omurga), Server ve Storage cihazları, Domain sistemi
(Active Directory), Firewal| cihazlaıı ve Digital Saatlerin malzemesiz bakımlannın yapılmasını
sistemin faal futularak arızaların giderilmesi, anzaların takibini sağlayarak sistemin standartlaıa göre

bakım - onarım hizmetlerini kapsayacak tiim gerekli donanım teçhizt teminini sözleşme tarihinden

itibaren l (Bir) yıl süre ile hizmetin sağlanması işidir,

Bıkrm : Sistemlerde meydana gelebilecek arızaları önlemek, sistem performansını arttırmal«, arıza
olasılığını azaltmak, sistemin ömrünü uzatmak, varsa çalışan mekanik aksamlarının yağlanması,

kalibrasyon işlemlerinin yapıIması ve etkin çalışmasını sağIamak amacıyla firma tarafından

sistemlerin yapısına uygun olaıak önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak yapılan, koruyucu

ve düzeltici nitelikte her tiirlü girişim ve kontroldür.

Onanm: Tanımı yapılan sistemin performans ve fonksiyonlarının teknik dokümanlarında belirtilen

şekilde yerine getirilmesini ifade eder.

Kurum: CihazlSistemin kurulu bulunduğu, hiznet verdiği kuru!uşun adıdır.

Yüklenici: CihazlSistemin bakım ve onarımlarını belirlenen sözleşme süresi içerisinde ücret karşı!ığı

yapan firmadır.

İŞin Kıpsamı : Yedek parça hariç bakımı ve onarım hizmetini kapsar.

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

temsilcisinden temin edeceği bakım formları ve bakım prosedürleri doğultusunda yapacak ve

bu formları her bakımdan sonra kontrole imzalatıp ibraz edecektir.

1.2. Bakım ve onanm işlerinin yapılması için sözleşme süresi sonuna kadar Firma mutlaka yetkili

konuda sorumlu teknik bir kişi (bundan kiyle sorumlu olarak geçecektir) görevlendirilecek

ve sözleşme süresince 7 /24 hizmetin aksaması için arızayı giderecektir.

1.3. Hastaneye ait olan ve yukanda belinilen sistem yılda 4 defa olmak şartıyla 3 aylık
peryotlar halinde genel bakımı yapılacaktır. Bu bakım yapılırken hizmet verecek olan

firma personeli hastanemiz bilgi işlem personeli gözetiminde yapacak ve bu aşamada

mevcut çalışan sistemin kesintiye uğramaması için gerekli ttim tedbirler ahnacaktır,

1.4. Genel Bakım harici hastaneye ait yukanda belirtilen sistem ile ilgili anzalarda

sorumlu kişiye mesai saatleri içinde mail, telefon veya faks yoluyla çağl yapıldıktan sonra

herhangi bir arıza otduğu takdirde hizrııeti veren yüklenici firma en geç l saat içinde

anzaya müdahale etmekle sorumludur. Bu müdahale ile birlikıe sistemdeki anzA en
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geç 3 saat içinde giderilecektir. (anzaya çağn ve müdahale ile birlikte stire toplamda
4 saattir.) Müdahale esnasında fırma personelinin sebebiyet vereceği hasarlardan
hastane mesul olmayacaktır. Hasar vb. sıkntılar ile i|gili giderler hizmet veren firma
tarafindan karşılanacaktır.

1.5. Cihaz ve ekipmanlarının düzenli ve doğu çalışması için işlevleri çalışması kontrol edilecek,
ayarlanacak, temizlenecektir..

1.6. Sözleşme süresi içerisinde bir arıza durumunda arızal,ı olan parçalar garanti süresi sonrasında

ilk olarak tamir yoluna gidilecek, tamiri mümkün olmadığı takdirde teknik servisin onayı ile
yedek parça hastane satınalması tarafından temin edildikten sonra paıça yenisi ile hemen

değiştirilecek ve hizmetin aksaması önlenecektir. Bu işlemler için ayrıca ücret
ödenmeyecektir.

1.7. Sisteme Yapılacak Herhangi bir donanım ilavesi durumunda yüklenici fırma ve
teknik personelleri bu konuda bilgilendirilecek ve yiiklenici firma tarafından
yapılacak rnontaj için ayrıca ücret ödenmeyecektir.

l.E. Sistemlere virtis bulaşmaması ve bir verinin kaybına sebep olmaması için ytiklenici
firma gerekli önlemleri almak konusunda hastane idaresini uyııracaktır. Aksi durumda
sorululuk yilklenici firmaya ait olacaktır.

1.9. Mevcut hastane sisteminde hastane yönetimini sistem deki cihazlann yer değiştirme
vb. durumlarda hizmet firması bunu yapmakla mtikelleftir. Bu işlemler için hizmet
firması hiçbir ücret talep etmeyecektir.

1.10. Hastanemizde mevcut sistemde Active Directory ( Domain) , Dhcp ve Dns
yapılandırmasının bakımı ve gerekli kısıtlamalann yapılması ve düzenlemelerin
yüklenici firma tarafından yapılması, sistemde kullanılan yönetici kullanıcı adlan ve

şifrelerin sistem yöneticisine teslim edilecektir.
1.1l. Mevcut Kabinlerde bulunan aktif cihazlarda (Ethemet, Switch Modem, Router ve

Hub) meydana gelecek Elektriksel anzalar ve Sistem Yetkilileri dışındaki kişilerin
yapacağı müdahalelerde altyapı sistemindeki oluşacak hatalardan yüklenici firma
sorumlu olamayacaktır.

1.12. Yüklenici her bakım sonucu üç (3) suret bakım formu düzenleyecek, ilgili servis sorumlusu

ve idari amir imzası alınarak serviste l adet suret. idareye formun aslı ile birlikte o aya ait
fatura da teslim edilecektir.

1.13. Sistem ve yazıIım günceIlemeleri ücretsiz olarak yüklenecektir.
1.14. Yüklenici firma varsa işletme tarafından istenen program değişikliklerini yapacaktır.

1.15. Sistemin periyodik bakım dönemi içerisinde Backup'ları alınacak ve idarenin belirlediği
teknik personeIe teslim edilecektir.

1.16. Periyodik bakım ve servis günleri süresince yüklenicinin yetkili teknik personelinin yanında

refakatçi o|arak teknik servis personeli görevlendirilecektir.

1.17. Bakım yapılacak yerlere/odalara ulaşılabilmesi için idarenin belirlediği yetkili teknik
personel eşliğinde erişim sağlanacaktır.

1.1E. Altyapı kablolaması ve montaj gerektiren işlerde yüklenicinin süpervizyon ve
projelendirmesi doğrultusunda gerekli alğapı kablolama ve montaj işleri idare tarafından
yaptırılacak, projelendirme için ücret talep edilmeyecektir.



2. GENELHUSUSLAR:

2.1. Firma hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın çalışma anında gerekli oIan tüm emniyet
tedbirlerini zamanında almak, kazalardan korunma usul ve çarelerini personeline öğretmek
ve uygulamakla yükümlüdür. Bu itibarla taahhüdün yanında gerek ihmal dikkatsiz|ik ve
tedbirsizlikte, gerekse ehliyetsiz personel ça|ıştırmaktan veya herhangi sebeple vuku bulacak
kazalardan firma sorumludur. Yüklenici, iş Kanunu'nun iş sağlığı ve iş güvenliği

hükümlerine göre personelin sağIığını korumak üzere her türlü sağlık ve emniyet tedbiılerini
alacak ve tehlikeli koşullarda çalışılmasına izin vermeyecektir. Yüklenici iş ve işçi sağlığı ile
ilgili mevzuat ve hükümleri yerine getirmekle yiıkümlüdür.

2.2. Yüklenici işin bitiminde firmaya tahsis edilmiy'verilmiş bu|unan yerlerin ve malzemenin her

tiirlü bakm ve temizliğini yaparak işyerini sağlam ve temiz o|arak bırakması zorunludur.
2.3. Periyodik bakım onarım sırasında (garanti süresi sonrası ) değişmesi gereken parçalar

Hastane İdaresinin yapacağı piyasa rayiçlerine göre araştınlarak temin edilecek ve
yükleniciye teslim edilecektir. Yüklenici değişen parçalan bir tutanakla Hastane idaresine

teslim edecektir.

2.4. 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 olaıak,
idarenin arıza bakım onarım için şartnamede belirtilen süreden daha geç gelinen her takvim
günil için sözleşme bedelinin % | (yüzde bir ) oranında gecikme cezasına tabi olacaktır.

Ancak bu gecikme sözleşme süresince 2 kez tekıarlandığında veya on (l0) gün|ük silre

içerisinde olumsuz durumun düzelmediği hallerde dilediği zaman başka bir hüküm almaya
gerek kalmaksıztn tek taraflı olarak sözleşmeyi yazılı ihbar yolu ile iptal edebilir. Bu
durumda yüklenici herhangi bir hak ve tazrrıinat talebinde bulunamayacaktır.

2.5. Sistem arızası yüklenici tarafından giderilemezse Kurumun yazılı ihtarında verilen süre

sonunda anzayt bir başka servise yaptırma ve faturaslnı yükleniciye ödettirme hakkına

sahiptir.

2.6. Yüklenici; bakım ve onarım esnasında yüklenici teknisyeninin iş güvenliğini sağ|amak

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

sorumluluk ve doğabilecek tazminatlar yükleniciye ait olacaktır. Ayrıca bakım-onanm

esnasında yüklenici tekıisyeninin yanlış veya ihmall«irlığndan veya kasti hatalı müdahalesi

sonucu vukuu butduğu ispat edilen hata veya arızanın neden olduğu zarar, ziyan, kaza veya

yaralanmalardan ve iş kaybından yük|enici sorumlu olacaktır.

2.7. Yüklenici iş deneyim be|gesini teklifile birlikte sunacaktır.

2.8. Yüklenici idarenin istihdam edeceği teknik personelin ihtiyacı olduğu eğitimleri ücretsiz

olarak verecektir.

2.9. Yüklenici bakım ve onaıım sırasında gerekli tüm donanımlaıını ücretsiz temin etmek

yükümlüğündedir.

2.10. Bütiin değişimter kontrol denetimine olacak ve tutanağa bağlanacaktır.
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