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IIARRAN İJNiVERSİTESi
ARAŞTIRlllA VE [J},G ULAlvlA HASTAı-ESi

AYDINLATMA KONTROL SiSTEMi
PERİYODiK BAKIM VE ONARIM HizMET ALIMI İşİ

TEKNiK ŞARTNAMESi

ğQ![ğ Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Binasında kurulmuş olan Helvar
Aydınlatına Kontrol Sistemi'nin malzemesiz bakımlarının yapılmasını sistemin faal tutularak

arvaların giderilmesi, arıza|arın takibini sağlayarak sistemin standartlara göre bakım - onanm

hizmetlerini kapsayacak tüm gerekli donanım teçhizat teminini sözleşme tarihinden itibaren 1 (Bil) yıl
süre ile hizmetin sağ|anması işidir.

Bakım: Sistemlerde meydana gelebilecek arızalan önlemek, sistem performansını arttırmak, arıza

olasılığını aza|tmak, sistemin ömrünü uzatmak, varsa çalışan mekanik aksamlarının yağlanması,

kalibrasyon işlemlerinin yapılması ve etkin çalışmasını sağlamak amacıyla firma tarafindan

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

ve düzeltici nitelilde her türlü girişim ve kontroldür.

Onanm: Tanımı yapılan sistemin performans ve fonksiyonlarının teknik dokümanlarında belirtilen

şekilde yerine getirilmesini ifade eder.

Kurum: CihalSistemin Kurulu bulunduğu, hizmet verdiği kuruluşun adıdır.

Yüklenici: Ciha/Sistemin bakım ve onanmlarını belirlenen sözleşme süresi içerisinde ücret karşıl|ğı

yapan firmadır.

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

1. isTEKLERvf,ÖZEL LİKLER:

1.1. Yüklenici Firma korulucu ve tamir edici Bakım- Onarrmları iiretici firmasından veya

temsilcisinden temin edeceği bakım formları ve bakım prosediirleri doğrultusunda

yapacak ve bu formları her bakımdan soffa kontrole imzalatıp ibraz edecektir.

1.2. Bakım ve onartm işlerinin yapılması için sözleşme 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 anzayı

giderecektir.

13. Sorumlu kişiye mesai saatleri içinde mail, telefon veya faks yoluyla çağrı yapıldıktan sonra

en geç l saat içerisinde, mesai dışında ise mail, telefon veya faks yoluyla yapıIacak çağrılara
en geç 3 saat içinde cevap verecek şekilde hizmet verecektir. Yüklenici tarafından intemet

üzerinden sisteme uzaktan bağlantı yapılarak müdahale edilecektir.

|.4. Cihazve ekipmanlarının düzenli ve doğu çalışması için işlevleri çalışması kontrol edilecek,

ayarlanacak, temizlenecektir.
1.5. Cihaz ve ekipmanların üretici firmantn talimatlarına göre kalibrasyon ayarları yapılacaktır.

1.6. Söz konusu hizmet Yüklenici personeli tarafından, İşveren yetkilileri nezaretinde

yapılacaktır. Bakımlar yılda 4 bakım (ortalama 3 ayda bir kez) olacak şekilde yapılacaktıı.
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Bakımlar sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 4(dört) kez yapılacaktır. Arızalara müdahale

taahhüdü sözleşme imzalandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

1.7. Sözleşme süresi içerisinde bir arıza durumunda arızalı olan parçalar garanti süresİ sonrasında

ilk olarak tamir yoluna gidilecek, tamiri mümkün olmadığı takdirde hastane idaresi tarafından

temin edilecektir. onarımı yapılan veya yeni temin edilen malzemenin mevcut aydınlatma

otomasyonu sistemine tanıtılması işi yüklenici tarafindan yerine getirilecektir. Yüklenici bu

işlemler için idareden ek bir ücret talebinde bulunamaz.

l.E. yüklenici her bakım sonucu dört (4) suret bakım formu düzenleyecek, ilgili servis sorumlusu

ve idari amir imzası alınarak serviste 3 adet suret. İdareye formun aslı ile birlikte o aya ait

fafura da teslim edilecektir.

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

1.10. Sistem ve yazılım güncellemeleri ücretsiz olarak yüklenecektir.

1.1l. yüklenici periyodik bakım günleri içinde, varsa işletme taraflndan istenen program

değişikliklerini yapacaktır. Gerekli durumlarda uzaktan bağlanu yoluyla da yapılması

sağlanacaktır.

1.12.yüklenici İdarenin talep eftiği aydlnlatma senaryolarınl ve buna bağlı olarak balast

gruplandırmalarını yapacaktır. Yapılan değişiklikler ve gruplandırmalar aydınlatma

otomasyon projesine de işlenecektir, yüklenici bu işlemler için idareden ek bir ücret

talebinde bulunmayacaktır.

l.ı3. Sistemin periyodik bakım dönemi içerisinde Backup'ları alınacak ve idarenin belirlediği

teknik personele teslim edilecektir.

1.14. Teknik personelin kullanıcı düzeyi eğitimlerinin periyodik olarak her yıl iki kez idarenin

belirlediği kişilere verilmesi sağlanacaktır.

1.15. Al§apı kablolaması ve montaj gerektiren işterde yüklenicinin süpervizyon ve

projelendirmesi doğrultusunda gerekli altyapı kablolama ve montaj işIeri idare tarafından

yaptınlacak, projelendirme yüklenici tarafından yapılacak olup bunun için ücret talep

edilmeyecektir.
1.16. Bakım çalışmalan uzaktan bağlantı yolu ile yapılacak olup, bu şekilde çözülemeyecek arıza

ve sorunlar idarenin görevlendireceği teknik personel nezaretinde yerinde yapılacaktır.

Yüklenici bu işlemler için idareden ek bir ücret talebinde bulunmayacktır,

1.17. yük1enici ayda bir defa sistemde bulunan arızaları (lamba, balast, vs. ) rapor halinde idareYe

sunacaktır.

2. GENELHUSUSLAR:

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

tedbirlerini zamanında almak, kazalardan korunma usul ve çare|erini personeline öğr€tmek

ve uygulamakla yükümlüdür. Bu itibarla taahhüdün yanında gerek ihmal dikkatsizlik ve

tedbirsizlikte, gerekse ehliyeısiz 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 tiirlü 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. Yüklenici işin bitiminde firmaya tahsis edilmiş/verilmiş bulunan yerlerin ve malzemenin her

tiirlü bakım ve temizliğini yaparak işyerini sağlam ve temiz olarak bırakması zorunludur.

2.3. periyodik bakım onarım sırasında (garanti süresi sonrası ) değişmesi gereken parçalar

Hastane idaresinin yapacağı piyasa rayiçlerine göre araşttnlarak temin edilecek ve
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yükleniciye teslim edilecektir. Yüklenici değişen parçaları 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 olarak,

idarenin arıza bakım onarım için şartnamede belirtilen süreden daha geç yapılan

müdahalelerde her takvim günü için sözleşme bedelinin o/o l (yüzde bir ) oranında gecikme

cezasına tabi olacaktır. Ancak bu gecikme sözleşme süresince 2 kez tekrarlandığında veya on

(l0) günlük süre içerisinde olumsuz durumun düzelmediği hallerde idare 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.
2.5. Onarım sonucu değişen arızalı parçalar Kuruma teslim edilecektir.

2.6. Yüklenici servis hizmetini sunacak olan sorumlu personelin hastanede kullanılan marka ve

model için geçerli üretici firmadan alınm!ş eğitim belgesinin orijinalini teklif ile birlikte

sunacaktır.

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

sonunda anzayı bir başka servise yaptırma ve fafurasını yükleniciye ödettirme hakkına

sahiptir.

2.6. Yüklenici; bakım ve onarım esnasında yüklenici teknisyeninin iş güvenliğini sağlamak

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

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

esnasında yüklenici teknisyeninin yanhş veya ihmalkirlığından veya kasti hatalı müdahalesi

sonucu vukuu bulduğu ispat edilen hata veya 
^rflAnın 

neden olduğu zaraı, ziyan, kaza veya

yaralanma|ardan ve iş kaybından yüklenici sorumlu olacaktır.

2.9. Periyodik bakım ve arızalarının giderilmesi çalışmaları işletmede görevli kurum teknik

elemanlarının nezaretinde yapılacaktır.

2.10. Yüklenici idarenin istihdam edeceği teknik personelin ihtiyacı olduğu eğitimlerİ ücretsiz

olarak verecektir.

2.1l. Yüklenici baklm ve onarım sırasında gerekli tüm donanımlarını ücretsiz temin etmek

yükümlüğündedir. Biitün değişimler kontrol denetimine olacak ve tutanağa bağlanacaktır.

2.12. idare tarafindan gizlilik ve bilgi emniyeıi nedeni ile alınacak olan önlemlere yüklenici firma

mutlaka uyacaktır.

2.13. istekli Firma Baklm onarım Teknik şartnamesindeki tüm maddeleri okuduğunu ve kabul

ettiğini yazılı olarak idareye tek|ifleri ile birlikte sunacaktır.
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