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ORTA CTNITiTU UUCRE, KURU TiP TREPO, KOMPANZASYON VE A.G.
NACTTTIT PANOLARI

BAKIM ve ONARTVT TEKNiK $AR'I'NAN{ES|

KONU : Harran Universitesi Aragtrma ve Uygulama Hastanesi Binastnda kunrlmug olan ORTA

GERitiM HUCRE, KURU Tip rRAFo, KoMpANzAsYoN ve A.G. DA6tilM Panotanmn

malzemesiz bakrmlarrrun yaprlmasrm sistemin faal tutularak arzalann giderilmesi, arzalarn takibini
sa$layarak sistemin standartlara giire bakrm - onanm hizmetlerini kapsayacak tiim gerekli donarum

teghizat teminini sdzlegme tarihinden itibaren I (Bir) yrl siire ile hizmetin saflanmasr igidir.

Balam : Sistemlerde meydana gelebilecek arz;alan tinlemek, sistem performansrnr arttrrmak, anza

olasrhlrm azaltmak, sistemin omriinii uzatmak, varsa gahgan mekanik aksamlannrn yaflanmasr,

kalibrasyon iglemlerinin yaprlmasr ve etkin gahgmasrnr sallamak amacryla firma tarafindan

sistemlerin yaprsrna uygun olarak tinceden belirlenmig arahklarla periyodik olarak yaprlan, koruyucu

ve diizeltici nitelikte her tiirlii girigim ve kontroldtir.

Onarrm: Tarumr yaprlan sistemin performans ve fonksiyonlanrun teknik dokiimanlannda belirtilen
gekilde yerine getirilmesini ifade eder.

Kurum: CihazlSistemin kurulu bulundu[u, hizmet verdi[i kuruluqun adrdrr.

Ytiklenici: CihazlSistemin bakrm ve onanrnlanru belirlenen s6zlegme siiresi igerisinde iicret karqrhlr
yapan firmadrr.

igin Kapsamr : Yedek parga harig bakrmr ve onanm hizmetini kapsar.

f . isTrrr,rn vB ozrllixlBn:
1.1. Ytiklenici Firma koruyucu ve tamir edici Bakrm- Onanmlan tiretici firmasrndan

edeceli bakrm formlarr ve bakrm prosedi.irleriveya temsilcisinden temin

do[rultusunda yapacak ve bu formlarr her bakrmdan sonra kontrole imzalattp ibraz

edecektir.

1.2. Bakrm ve onanm iglerinin yaprlmasr igin stizlegme siiresi sonuna kadar Firma mutlaka

yetkili konuda sorumlu teknik bir kigi (bundan biiyle sommlu olarak gegecektir)

gtirevlendirilecek ve siizlegme siiresince 7124 hizmetin aksamamast igin aflzayl
giderecektir.

1.3. Sorurnlu kigiyc urai[. tt-lclbn vcya faks 1,olu-vla qa$'r yaprldrktan soura cn gcA I saat

igcrisindc- c!-vap y1:1'ggs:ft lckildc hizrrrcl v'c:rccck. -viiklcnic:i pcrsoncllcrini uv.aya
ytinlcndircccktir.

1.4. Yiiklc,nici sozk!$mc stircsiucc ilgili sistcmlcrin laal haldc tutulr"rtasr i9'in 7;'24 vardiya r.rsulii

ilc Aahgurak iizcrc sorumlusnna bafh olartrk galrq;acak 4 (diirt) pcrsoncli hastattcclc istihdartr

cclcccktir. Pcrsoncllcrdcn cn ilz ikisinin (Elcktrik Kuvvctli Akrm Tcsislcrindc (EI(AT)

Yiiksek Gerilim (YG) Altrnda Qalrr;ma izin llclgcsi lrfitinri) "EKAT" bclgesi olacakttr.

Pcrsoncllcrin ycmck halig liim masrallan yiiklcnicinin tcklif liyatrrra d0hil olacakltr.

1.5. Yiiklenici personelleri idarenin elektrik birimi ile ilgili verece[i diger gorevleri de yerine

getirecektir.

1.6. idare yiiklenici personelinin yeterli olmadrlrru belirtmesi durumunda, Ytiklenici ilgili
personeli de[igtirmek zorundadr. Ytiklenici bununla ilgili herhangi bir bedel talebinde

bulunamaz.



1.7. Cihaz ve ekipmanlanmn diizenli ve doSu gahgmasr igin iglevleri gahgmasr kontrol
edilecek, ayarlanacalg temizlenecektir.

1.8. Cihazve ekipmanlann iiretici firmarun talimatlanna grire kalibrasyon ayarlan yaprlacaktrr.
1.9. Stiz konusu hizmet Yi.iklenici personeli tarafindan, igveren yetkilileri nezaretinde

yaprlacaltrr. Bakrmlar yilda 2 bakrm (ortalama 6 ayda bir kez) olacak gekilde yaprlacakrrr.
Bakrmlar sozlegme imzalandrlr tarihten itibaren 2(iki) kez yapilacaktrr. Alzalara
mtidahale taahhiidti sozlegme imzalandrfr tarihten itibaren gegerli olacaktrr.

1.10. S<izleqme si.iresince grkacak arzalar kurum tarafindan ytikleniciye bildirilecektir. yazilr
veya stizlii anza bildiriminden sonra zaman kaybetme,Jen arzaya ytiklenici tarafindan
mtidahale edilecektir.

1.11. Stizlegme siiresi igerisinde bir arza durumunda arna\ olan pargalar ilk olarak tamir yoluna
gidilecek, tamiri mtimktin olmadrlr takdirde hastane idaresi tarafrndan temin edilecektir.
Yiiklenici bu iglem iqin idareden ek bir iicret talebinde burunamaz.

1.I2. Yiiklenici her bakrm sonucu iig (3) suret bakrm formu diizenleyecek, ilgili servis sorumlusu
ve idari amir imzast altnarak serviste 1 adet suret. idareye formun ash ile birlikte o aya ait
fatura da teslim edilecektir.

1.13. Periyodik bakrm gi.inleri igerisinde cihazlarn sahada periyodik bakrmlarrnrn ve genel
kontrolleri iireti ci fi rmanrn talimatlarrna g<ire yaprlacaktrr.

1.14. sistem ve yazirm gtincellemeleri iicretsiz olarak ytiklenecektir.
1.15. Yiiklenici Periyodik bakrm giinleri iginde, varsa igletme tarafindan istenen program

deligiklikleri yaprlacaktrr.

1.16. Teknik personelin kullaruct diizeyi elitimlerinin periyodik olarak her yrl iki kez idarenin
belirledili kigilere verilmesi sa[lanacaktrr.

1.17. Periyodik bakrm ve servis gtinleri siiresince yiiklenicinin yetkili teknik personelinin
yantnda refakatgi olarak teknik servis personeli gorevlendirilecektir.

1.18. Bahm yaprlacak yerlere/odalara ulagrlabilmesi igin idarenin belirledili yetkili teknik
personel eglifinde erigim sa[lanacaktrr.

1.19. Altyapr kablolamasr ve montaj gerektiren iglerde ytiklenicinin stipervizyon ve
projelendirmesi dolrultusunda gerekli altyapr kablolama ve montaj igleri yiiklenici
tarafindan yaptlacak, projelendirme ve iggilik igin iicret talep edilmeyecektir.

2. GENEL HUSUSLAR:

2,1. Firma higbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksrzrn gahgma anrnda gerekli olan ttim
emniyet tedbirlerini zamanmda almak, kazalardan korunma usul ve garelerini
personeline o[retmek ve uygulamakla ytiktimltidiir. Bu itibarla taahhiidtin yarunda
gerek ihmal dikkatsizlik ve tedbirsizlikte, gerekse ehliyetsiz personel gahgtrmaktan
veya herhangi sebeple vuku bulacak kazalardan firma sorumludur. Yi.iklenici, ig

Kanunu'nun ig sagh[r ve ig glivenligi hiiki.imleri'ne gore personelin salhlrnr
korumak iizere her ttirlii salhk ve emniyet tedbirlerini alacak ve tehlikeli kogullarda
gahqrlmasrna izin vermeyecektir. Ytiklenici ig ve i99i salhlr ile ilgili mevzuat ve
hi.ikiimleri yerine getirmekle yiikiimliidtir.

2.2. Yiiklenici igin bitiminde firmaya tahsis edilmig/verilmig bulunan yerlerin ve
malzemenin her ttirlii bakrm ve temizlilini yaparak igyerini sallam ve temiz olarak
brakmasr zorunludur.

GLl) 2



2.3. Periyodik bakrm onanm srasrnda degigmesi gereken pargalar Hastane idaresinin
yapaca|r piyasa rayiglerine gore aragtnlarak temin edilecek ve yiikleniciye teslim

edilecektir. Yi.iklenici defigen pargalan bir tutanakla Hastane idaresine teslim

edecektir.

2.4. Sozlegnre siiresi iqinde Kurum. yiiklerricinirl )iaprrr$ r-rldugu bakrn. onanmlarclan

lrizntet aksanrasr gibi nedenlerclen dolayl rrenrnun clegilse ve yiiklenici taahhiitlerini
yerine getirmiyorsa yaztlr olarak vtikleniciye ihtarda bulunur. Yiiklenici sdzle;meye

Lrygr"ul olarak. idarerlin itnza bakrnr onArrn-r icin ;iarlnamedr: belirtilen stireden clalia

geq gelinen her 1 saat igin sozle$me beclelinin 96 0,1 (bindc bir ) oranrnclagecikme

cezasrna tabi olacaktu'. Ancak bu gccikurc sozlc;nrc siircsincc 2 kez
tekrarlandrftnda veya on ( l0) giinliik stirc igcrisindc olurnsuz dururnun dtizclmcdifi
lrallerclc diledi$i zarnan ba;ka bir hi.ikiim almaya gerck l<almaksrzrn tek taraflr

olarak sozlc;rncyi yazth ihbar yolu ile iptal cdcbilir. Bu clunrnrda yiiklenici
lrcrhangi bir hak vc tzrzminat talebinde bulunanrayacal<trr'.

2.5. Onanm sonucu degigen arzahpargalar Kuruma teslim edilecektir.

2.6. Sistem artzail ytiklenici tarafindan giderilemezse Kurumun yazir ihtannda verilen

siire sonunda arzayt bir bagka servise yaptrma ve faturasrnr yi.ikleniciye odettirme
hakkrna sahiptir.

2.7. Yi.iklenici; personellerinin ig gtivenlifini saflamak zorundadr. Olabilecek her tiirlii
ig kazalannda tiim kanuni sorumluluk ve do[abilecek tazminatlar ytikleniciye ait

olacaktr. Aynca yiiklenici personellerinin yanhg veya ihmalkdrh[rndan veya kasti

hatah mtidahalesi sonucu vukuu buldu[u ispat edilen hata veya arrzantn neden

oldugu zatar, ziyan, kaza veya yaralanmalardan ve iq kaybrndan yi.iklenici sorumlu
olacaktr.

2,8. Yiiklenici bakrm ve onanm srasmda gerekli ttim donanrmlarmr ticretsiz temin

etmek ytiktimltiliiliindedir.
2.9. Biittin deligimler kontrol denetiminde olacak ve tutanala ballanacaktr.
2.10. Yiiklenici sozlegme imzalanmasmdan sonra bakrmlarla ilgili cihazlarla ilgili flretici

firmadan alaca[r igletme ve bakrm talimatlannr idareye sunacaktr.

2.11. Yiiklenici srizlegme sonuna do[ru hastanedeki biitiin topraklamalann (koruma,

igletme ve paratoner) olgi.imlerini yetkili odaya miiracaat ederek yaptracak ve

sonuglan rapor halinde idareye teslim edecektir. Topraklama olgiim raporlanna

gore delerlerin uygun gdrtilmedili yerlerde ilave tedbirler igin idareye bilgi
verilecektir. idare topraklamarun uygun de[erlere ulagmasr igin gerekli malzemeleri

temin edecektir. Her ttirlti iggilik ise yiiklenici firma tarafindan kargrlanacaktr.

Yaprlan diizeltmeler sonrasr yetkili oda ile gtirtigiilerek topraklama dlgtimleri

tekrardan yaptrrrlacak ve sonuglarl rapor halinde idareye teslim edecektir. Yiiklenici
bu iglerle ilgili bir bedeltalebinde bulunmayacaktrr.

3. OZAT HUSUSLAR:

3.1. Yiiklenici bakrm Srasmda imalatgr firmarun igletme ve baktm talimattnt inceleyip
ozel talimatr varsa uygulamak zorundadr.



3.2. Ytiklenici sistemin bakrmrnr, ba[lantrh oldugu diler i.initelerin bakrmr ile miigterek
olacak gekilde planlama yapmak zorundadrr.

3.3. idare ytiklenici firma tarafindan kullanrlacak yedek pargalan, ihale kanunu
y<)netmeligi htiktimleri ddhilinde di[er firmalardan teklif usulti ile temin etmekte
serbesttir. Ytiklenici firma bu hususta itirazda bulunamaz. Temin edilen pargalarrn
montaj r ytiklenic i fi rma tarafindan ticretsiz yap r lacaktrr.

3.4. Bakrm esnastnda kullanrlan yedek pargalar ve arrzalarrn onanml igin temin edilecek
yedek pargalar ytiklenici firma tarafindan temin edilirse, bu pargalar Orijinal ve en
az2 yrl garantili olacaktrr.

3.5. Ytiklenici firma bakrm ve onanm srrasrnda tespit etti[i onarrmr miimkiin olmayan
arnah malzemeler igin malzeme ihtiyag listesini ve malzemenin teknik dzelliklerini
yazir olarak idareye teslim edecektir.

3.6. Can ve mal grivenli[i agrsrndan gerekli tiim cinlemler ytiklenici firma tarafindan
almacak, ytiklenici firma 6331 sayrh ig Sa[h[r ve Gtivenli[i Kanunu ile 4857 sayrh
ig Kanunu hiikiimleri kapsamrnda ve bu kanunlar gergevesinde grkarrlmrg olan
Ydnetmelikler ile Elektrik Kuvvetli Akrm Tesisleri Y0netmeli[i kapsamrnda ttm
yiiktimliiltiklerini yerine getirecek idare bu hususta sorumlu tutulamayacaktrr.

3.7. Yiiklenici firma bakrm ve onarrm gahgmalannr idare tarafindan belirlenen Teknik
Personel gozetiminde yapacaktrr. Bakrm ve Onanm gahqmalan srrasrnda elektrik
kesintisi igin idare onayl ahnarak gahgma yaprlacaktrr. Bakrm Qahqmalan, idarenin
belirledi[i, hizmetin en az aksayabilecegi giin ve saatlerde yaprlacaktrr.

3.8. Periyodik bakrmlarda; yiiklenici firma, on gcirtilen ve karqrhkh belirlenen her tiirlti
bakrm ve ayarlan yapacaktrr.

3.9. Ytiklenici hatasrndan kaynaklanan arrzave hasarlarda yiiklenici firma gerekli yedek
pargalann teminini ve iicretsiz defiigimini, e[er bu miimktin de[ilse cihazrn
yenisiyle de[iqtirilmesini herhangi bir iicret talep etmeden taahhtit eder.

3.10. Bakrm onanm ye artza gahqmalan esnasrnda her ttirli.i montaj, demontaj, nakliye
v.s. giderler yiikleniciye aittir.

3.11. Gerek bakrm sonrasrnda gerekse artza onanmr sonrasmda yanhq ve hatah
ba[lantrlar nedeniyle Hastane 'de kullamlmakta olan herhangi bir cihazda arna
meydana gelmesi durumunda artzantn giderilmesi igin yaprlan masraflarrn tamamr
bir tutanak ile tespit edilerek yiiklenici firmadan tahsil edilecektir.

3.12. Ytiklenici firma bu teknik qartname htikiimlerini okudu[unu ve kabul etti[ini yazir
olarak dosyasr ile birlikte idareye bildirmek zorundadrr.

3.13. Ytiklenici firma sayag endekslerini dtizenli olarak kontrol ederek, sistemi
reaktif(Yo2O) ve kapasitif(%15) ceza srrurlan altrnda kalmasr sa[lanacaktrr.
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