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HARRAN IiNiVTRSiTESi
ARA.$TIRMA VE UYGULAMA HASTANESi

FOTOSELLI KAPI SiSTEMi

(PARCA DAHiL)
pERiyoDiK BAKrM vE ONARTM rrizMET ALrMr i$i

TEKNiK $ARTNAMESi

KONU: Harran Universitesi Ara;tlrma ve Uygularna Hastanesi Binasrnda bulunan agafirda marka ve

ozellikleri yazrlr 130 adet fotoselli kaprnrn malzeme ve yedek parga dahil bakrmlarrnrn yaprlmasrnr

sistemin faal tutularak arzalarn giderilmesi, arrzalann takibini sa[layarak sistemin standartlara g6re

bakrm - onanm hizmetlerini kapsayacak ttim gerekli donanrm teghizat teminini sozleime tarihinden
itibaren I (Bir) yrl siire ile hizmetin sallanmasr igidir.

Balom: Sistemlerde meydana gelebilecek anzalarr onlemek- sistem performansrnr arttrrmak, anza

olasrh$rnr azaltmak, sistemin dmriinii uzatmak, varsa galrqan mekanik aksamlarrnrn yaSlanmasr,

kalibrasyon iqlemlerinin yaprlmasr ve etkin gahqnrasrnr safilanrak amacryla firma tarafrndan

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

ve diizeltici nitelikte her tiirlii girigim ve kontroldiir.

Onanm: Tanrmr yaprlan sistemin performans ve fonksiyonlannrn teknik dokiimanlarrnda belirtilen
gekilde yerine getirilmesini ifade eder.

Kurum: Ciha/Sistemin kurulu bulundu!u. hizmet verdi[i kurulugun adrdrr.

Yiiklenici: CihazlSistemin bakrm ve onanmlannr belirlenen srizlegme stiresi igerisinde ticret kar$lllgr

yapan firmadrr.

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

1.1. Yiiklenici Firma koruyucu ve tamir edici Bakrm- Onanmlart i.iLretici firmastndan veya

temsilcisinden temin edecegi bakrm formlan ve bakrm prosediirleri dogrultusunda

yapacak ve bu formlan her bakrmdan soma kontrole tmzalanp ibraz edecektir.
1.2. Bakrm ve onanm iglerinin yaprlmasr igin sdzleSme siiresi sonuna kadar Firma mutlaka yetkili

konuda sorumlu teknik bir kigi (bundan btiyle sorumlu olarak gegecektir) gdrevlendirilecek

ve scizlegme siiresince 1121 hizmetin aksamamasr iqin uzaktan ballantr loluyla arrzayr

giderecektir.

1.3. Sorumlu kigiye mesai saatleri iqinde mail. telefon veya faks yoluyla gagrr yaprldtktan sonra

en geg 2 saat igerisinde. mesai drgtnda ise rnail, telefon veya faks yoluyla yaprlacak gafnlara

en geQ 6 saat iginde cevap verecek gekilde hizmet verecektir.

1.4. Cihaz ve ekipmanlarrnrn dtizenli ve do[ru galrgmasr igin iglevleri gahqmasr kontrol edilecek,

ayarlanacak, temizlenecektir.
1.5. Cihaz ve ekipmanlarrn iiretici firmanrn talimatlanna giire kalibrasyon ayarlart yaptlacaktlr.

1.6. Sriz konusu hizmet Yiiklenici personeli tarafrndan, ipveren yetkilileri nezaretinde

yaprlacaktrr. Bakrmlar yrlda 4 bakrm (ortalama 3 ayda bir kez) olacak ;ekilde yaprlacaktrr.
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I. ISTEKLERVE OZELLiKLER:



Bakrmlarstizleqmeimzalandr[rtarihtenitibarerr4(d.jrt)kez,vapllacakttr'Artzalaramtidahale
taahhiidii siizleqme imzalandrIr tarihten itibaren gegerli olacaktrr'

l.T.Sozlegmesiiresincegtkacakartzalarkurumtarafrndanyiikleniciyebildirilecektir'Yazlllveya
sozlii anza bildiriminden itibaren en geq 2 (iki) saat iginde anzaya yiiklenici tarafindan

intemet iizerinden sisteme uzaktan baglantr yaprlarak mtdahale edilecektir'

1.8. Sdzlegme s0resi igerisinde bir artza durumunda artzalt olan pargalar yiiklenici taraftndan

teminedilecektir'Yiiklenicibuiglerniginidaredenekbiri,icrettalebindebulunamaz'
l.g.Yiikleniciherbakrmsonucuiig(3)suretbakrmformudiizenleyecek,ilgiliservissorumlusu

ve idari amir imzasr ahnarak serviste I adet suret. idare-ve formun aslr ile birlikte o aya ait

fatura da teslim edilecektir.

l l0. Periyodik bakrm giinleri igerisinde cihazlartn sahada periyodik bakrmlartntn ve genel

kontrolleri iiretici firmantn talimatlanna gore yaprlacakttr'

1,11. Sistem ve yaztltm gtncellemeleri iicretsiz olarak ytiklenecektir'

l.l2.YiikleniciPeriyodikbakrmgiinleriiginde,varsaigIetmetarafrndanistenenprogram
de[iEiklikleri yaprlacaktrr. Gerekli dururnlarda uzaktan baIlantr yoluylada yaprlmasr

saIlanacakttr.

1.13. Sistemin periyodik bakrrn dijnemi

teknik personele teslim edilecektir.

igerisinde Backup'larr altnacak ve idarenin belirledi!i

1.14. Teknik personelin kullanrcr diizeyi egitimlerinin periyodik olarak her yrl iki kez idarenin

belirlediIi kiqilere verilmesi sa-[lanacakttr'

1.15. Periyodik baktrn ve ser.uis giinleri siiresince -v-iiklenicinin yetkili teknik personelitlitr yanrnda

refakatgi olarak teknik servis personeli gorevlendirilecektir'

l.l6.Bakrmyaprlacakyerlere/odalaraulagrlabilmesiiginidareninbelirlediIiyetkiliteknik
personel eqli!inde erigim saflanacaktrr'

1.17. Altyapr kablolamasr ve montaj gerektiren iglerde yiiklenicinin stipervizyon ve

projelendirmesi dofirultusunda gerekti altyapl kablolama ve montaj igleri idare taraflndan

yaptrrr lacak, projelendirme igin ticret talep edilmeyecektir'

2. GENELHUSUSLAR:

2.1. Firma higbir ihtar ve ikaza gerek kalmakstzln qallgma anrnda gerekli olan tiiln emnilet

tedbirlerini zamanrnda alnrak, kazalardan korunrra usul ve garelerini personeline dgretmek

veuygulamaklayiikiinrltidiir.Buitibarlataahhiidiinyantndagerekihma|dik]<atsizlikve
tedbirsizlikte. gerekse ehliyetsiz personel galtpttrmaktan veya herhangi sebeple vuku bulacak

kazalardan flrma sorumludur. Ytiklenici. iq Kanunu'nun i9 sa[hfir ve i9 gi'ivenlifi

hiikiimleri,ne gore personelin safhlrnr korumak iizere her tiirlii saflrk ve emniyet tedbirlerini

alacakvetehlikelikoguIlardaga)tgllmastnaizinvermeyecektir'Ytikleniciigveiggisaflr[lile
ilgili mevzuat ve htikiimleri yerine getirmekle yiikiimliidiir'

z.z.yiikleniciiqinbitimindefirmayatahsisedilmig/verilmigbulunanyerlerinvemalzemeninher
tiirliibakrmvetemizlifiniyaparakigyerinisallamvetemizolarakbtrakmastzorunludur.

2,3.Periyodikbaktmonartm,,tu''ndudef,igmesigerekenpargalaryiiklenicitaraftndaniicretsiz
temin edilecektir.

2.4. Sdzleqme siiresi iginde Kurum. yiiklenicinin yapmrq oldu[u bakrm' onartmlardan hizmet

aksamast gibi nedenlerden dolayr memnun de[ilse ve yiiklenici taahhiitlerini yerine

getirmiyorsayazrlrolarakyiikleniciyeihtardabulunur.Yiikleniciscizlegmeyeuygunolarak,
idarenin anza baktm onartm igin $artnamede belirtilen siireden daha geg gelinen her takvim

giiniiiginsdzlegmebedelinin%l(l,iizdebir)oranrndagecikmecezastnatabiolacaktrr.
Ancak bu gecikme sozleqme siiresince 2 kez tekrarlandtfrnda veya on (10) giinliik stire
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igerisinde olumsuz durumun dtizelmedili hallerde diledi[i zaman bagka bir htikiim almaya

gerek kalmaksrzrn tek taraflr olarak sdzleqmeyi yazrll ihbar yolu ile iptal edebilir' Bu

durumda yiiklenici herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacakttr'

2,5, Onanm sonucu deIiqen artzalt pargalar Kuruma teslim edilecektir'

2.6. Yiiklenici servis hizmetini sunacak olan sorumlu personelin hastanede kullanrlan marka ve

model igin gegerli iiretici firmadan ahnmrq e[itim belgesinin orijinalini teklif ile birlikte

sunacakttr.

2.7. Sistem arrzasr l,tiklenici tarafrndan giderilernezse Kurumun yazrll ihtarlnda verilen s[ire

sonunda anza-vr bir bagka servise yaptlrma ve faturasrnt -viikleniciye ijdettirme hakkrna

sahiptir.

2.g. ytiklenici: bakrm ve onarrm esnasrnda yiiklenici teknisyeninin i9 giivenlifini sa[lamak

zorundadrr. Bakrm-onanm esnasrnda olabilecek her ttirlti i9 kazalarrnda tiim kanuni

sorumluluk ve dofabilecek tazmil]atlar yiikleniciye ait olacakttr. Ayrtca baktm-onartm

esnasrnda ytklenici teknisyeninin yanhg veya ihmalkirll[rndan veya kasti hatalr miidahalesi

sonucu vukuu buldufu ispat edilen hata veya arlzanln neden oldufiu zarar' ziyan' kaza veya

yaralanmalardan ve iq kaybrndan yiiklenici sorumlu olacakttr'

2.g. Periyodik bakrm ve arrzalartntn giderilmesi gahqmalarl igletmede gcirevli kurum teknik

elemanlarrntn nezaretinde yaptlacakttr.

2.10. Ytiklenici i9 deneyim belgesini teklif ile birlikte sunacakttr'

2.11. yiiklenici idarenin istihdam edeceli teknik personelin ihtiyacr oldu[u e[itimleri

iicretsiz olarak verecektir.
, t', Yiiklenici bakrm ve onanm srrasrlda gerekli tiim donantmlartnt iicretsiz temin etmek

yiiktimlii[iindedir.
2.13. Biitiin deIigimler kontrol denetimine olacak ve tutal]aga ba$anacaktrr.
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