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KONU : Harran Universitesi Aragtrrma ve Uygulama Hastanesi Binasrnda kurulmug olan Helvar

Aydtnlatma Kontrol Sistemi'nin malzemesiz bakrmlarrnrn yaprlmastnt sistemin faal tutularak

arrzalarrn giderilrnesi. arvalar:rt takibini sallayarak sistemin standartlara gore bakrm - onatlm

hizmetlerini kapsayacak tiim gerekli donanrm teghizat teminini stizleqme tarihinden itibaren I (Bir) ytl

siire ile hizmetin saglanmasr igidir.

Bakrm : Sistemlerde meydana gelebilecek anzalarr rinlemek, sistem performanstnt artttrmak, artza

olasrlrfrnt azaltmak, sistemin rimriinii uzatmak, varsa galrgan mekanik aksamlartntn ya[lanmasl,

kalibrasyon iqlemlerinin vaprhnasr ve etkin gahqmasrnr saflamak amacty'la firma taraftndan

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

ve diizeltici nitelikte her tiirlii giri;im ve kontroldiir.

Onarlm: Tanrmr yaprlan sistemin performans ve fonksiyonlannln teknik dokiimanlartnda belirtilen

qekilde yerine getirilmesini ifade eder.

Kurum: Ciha/Sistemin kurulu bulundu[u, hizmet verdiIi kuruluPun adtdlr'

Yiiklenici: CihalSistemin bakrm ve onannrlarrnr belirlenen sozlegme stiresi igerisinde iicret kargrlrfr

yapan firmadrr.

iqin Kapsamr : Yedek parga harig bakrmrve onarl[l hizmetini kapsar-

1.1. Yiiklenici Firma koru-vucu ve tamir edici Bakrm- Onanmlart ii'retici firmasrndan veya

temsilcisinden temin edecegi baktm formlarr ve bakrm prosediirleri dofrultusunda

yapacak ve bu formlan her bakrmdan sonra kontrole imzalatrp ibraz edecektir'

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

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

ve stizlegme s0resince 7124 hizmetin aksamamast igin uzaktan ba[lantr yoluyla arrzayt

giderecektir.

1,3. Sorumlu kigiye rnesai saatleri igilde mail, telefon veya faks yoluyla gafirr yaprldrktan sonra

en geg 2 saat igerisinde, mesai drgruda ise mail, telefon veya faks yoluyla yapllacak ga[rllara

en ge9 6 saat iginde cevap verecek Sekilde hizmet verecektir.

1.4. cihaz ve ekipmanlarrnrn diizenli ve dofru gahgmasr igin iglevleri galtgrnast kontrol edilecek.

ayarlanacak, temizlenecektir.

1.5. Cihaz ve ekipmanlarrn i.iretici firmanrn talimatlanna gdre kalibrasyon ayarlart yaprlacakttr.

1.6. Soz kolusu hizmet Yhklenici personeli taraflndan, iEveren yetkilrleri nezaretinde

yaprlacaktrr. Bakrmlar yrlda 4 bakrm (onalama 3 ayda bir kez) olacak Sekilde yaprlacaktrr.
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Bakrmlar srlzlegme imzalandr!r tarihten itibaren 4(dcirt) kez yaprlacaktrr. Anzalara miidahale

taahhiidii srizlegme imzalandrIr tarihten itibaren gegerli olacaktrr.

1,7, S<izlegme siiresince qrkacak arrzalar kurum tarafindan yiikleniciye bildirilecektir- Yazth veya

sozli anza bildiriminden itibaren en geg 2 (iki) saat iqinde anzaya yiiklenici tarafrndan

internet [izerinden sisteme uzaktan baflantr yaprlarak miidahale edilecektir.

1.8. Siizlegme siiresi igerisinde bir anza durumund,a alzaln olan pargalar garanti siiresi sonrastnda

ilk olarak tamir yoluna gidilecek, tamiri mtimkiin olmadr[r takdirde hastane idaresi taraftndan

temin edilecektir- Yiiklenici bu iqlem iqin idareden ek bir iicret talebinde bulunamaz.

1.9. Yiiklenici her bakrm sonucr.l iiq (3) suret bakrm formu diizenle-vecek, ilgili servis sorumlusu

ve idari amir imzasr alrnarak serviste I adet suret. idareye formun aslr ile birlikte o aya ait

fatura da teslim edilecektir.

1.10. Yiiklenici teklifi ile birlikte yedek parga fiyat listesini idareye sunmak zorundadtr.

l.ll.Periyodik bakrm giinleri igerisinde cihazlann sahada periyodik baktmlartntn ve genel

kontrolleri iiretici firmanrn talimatlartna gore yaprlacaktrr.

1.12. Sistem ve yazrlrm giinceller.neleri iicretsiz olarak yi.iklenecektir.

l.l3,Yiiklenici Periyodik bakrm giinleri iginde, varsa iqletrne tarafindan istenen program

deligiklikleri yaprlacaktrr. Gerekli durumlarda uzaktan ballantr yoluylada yaptlmasr

sa[lanacaktrr.

1.14, Sistemin periyodik bakrm donemi igerisinde Backup'lan alrnacak ve idarenin belirledi$i

teknik personele teslim edilecektir.

1.15. Teknik personelin kullanrcr dtizeyi egitimlerinin periyodik olarak her yrl iki kez idarenin

belir)ediIi kigilere verilmesi sa[lanacakttr.

1.16. Periyodik bakrm ve servis giinleri siiresince f iiklenicinin yetkili teknik personelinin yanrnda

refakatgi olarak teknik seruis personeli gorevlendirilecektir.

1.17. Bakrm yaprlacak yerlere/odalara ulaprlabihresi igin idarenin belirlediIi ]etkili teknik

personel egli!inde erigim sa[lanacaktrr.

1.18. Altyapr kablolamasr ve montaj gerektiren iglerde ytiklenicinin siipervizyon ve

projelendirmesi dolrultusunda gerekli alryapr kablolama ve montaj iqleri idare tarafindan

yaptrnlacak, projelendinne igin iicret talep edilmeyecektir.

2. GENEL HUSUSLAR:

2.1. Firma higbir ihtar ve ikaza gerek kalmakstztn gahgma anrnda gerekli olan tiim emniyet

tedbirlerini zamanrnda almak, kazalardan korunma usul ve garelerini personeline Ogretmek

ve uygulamakla yiikiimliidiir. Bu itibarla taahhiidtn yanrnda gerek ihmal dikkatsizlik ve

tedbirsizlikte, gerekse ehliyetsiz personel gahgtrrmaktan veya herhangi sebeple vuku bulacak

kazalardan firma sorumludur. Ytiklenici. i5 Kanunu'nun iq sa[lrfr ve iE giivenlili

hiikiimleri'ne gdre personelin sa[lrfirnr korumak iizere her tiirlti safilrk ve emniyet tedbirlerini

alacak ve tehlikeli koqullarda galrqrlmasrna izin venneyecektir. Yiiklenici i9 ve i99i sa[lr[r ile

ilgili mevzuat ve hiikiimleri y'erine getirmekle yiiktimliidiir.

2.2. Yiiklenici igin bitiminde firmaya tahsis edilmig/verilmig bulunan yerlerin ve malzemenin her

tiirlij baktm ve temizllEiniyaparak iSyerinr sallam ve temiz olarak brrakmasr zorunludur.

2.3. Periyodik bakrm onarrm srrasrnda (garanti siiresi sonrasr ) de$igmesi gereken pargalar

Hastane idaresinin y'apacalr piyasa rayiglerine gore ara;tlrrlarak temin edilecek ve

ltikleniciye teslim edilecektir. Yiiklenici de!igen pargalarr bir tutanakla Hastane idaresine

teslirn edecektir.

2.4. Srizle5me siiresi iginde Kurum, yiiklenicinin yapmrq oldu[u bakrm, onartmlardan hizmet

aksamasr gibi nedenlerden dolayr memnun delilse ve yiiklenici taahhiitlerini yerine
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getirmivorsa yazrlr olarak ytikleniciye ihtarda bulunur. Yiiklenici stizleqmeye uygun olarak.

idarenin arrza baktm onartm igin gartnamede belirtilen siireden daha geg gelinen her takvim

giinii igin srizlegme bedelinin Vo | $nzde bir ) oranrnda gecikme cezasrna tabi olacaktrr.

Ancak bu gecikme sdzlegme siiresince 2 kez tekrarlandrlrnda veya on (10) giinliik siire

igerisinde olumsuz durumun diizelmedili hallerde diledi[i zaman baqka bir hiikiim almaya

gerek kalmaksrztn tek taraflt olarak stlzleSmeyi yazrlr ihbar yolu ile iptal edebilir. Bu

durumda yilklenici herhangi bir hak ve tazminat talebinde bu lunamayacaktrr.

2.5. Onarrm sonucu deIiqen artzalt pargalar Kuruma teslim edilecektir.

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

model igin gegerli iiretici firmadan ahnmrq ef,itim belgesinin orijinalini teklif ile birlikte

sunacaktrr.

2.7. Sistem arrzasr yiiklenici tarafrndan giderilemezse Kurumun yazrJr ihtannda verilen siire

sonunda arrzayr bir bagka servise yaptrrma ve faturastnt yiikleniciye ijdettirme hakkrna

sahiptir.

2.8. Yiiklenicit bakrm ve onarrm esnasrnda yiiklenici teknisyeninin i; gtivenli-Eini sa[lamak

zorundadrr. Bakrm-onarrm esnastnda olabilecek her tiirlil i9 kazalarlnda tiim kanuni

sorumluluk ve dofabilecek tazminatlar yiikleniciye ait olacakttr. Ayrtca baktm-onarrm

esnasrnda yiiklenici teknisyeninin yanhg veya ihrnalkdrhIrndan veya kasti hatah miidahalesi

sorrucu vukuu buldu[u ispat edilen hata veya aflzanln neden oldufu zarar, ziyan, kaza veya

yaralanmalardan ve ig kaybrndan yiiklenici sorumlu olacakttr'

2.g. Periyodik bakrm ve arrzalarrnrn giderilmesi gahgmalarr igletmede gcirevli kurum teknik

eleman lartntn nezaretinde yaprlacakttr.

2.10. Yiiklenici idarenin istihdam edece[i teknik personelin ihtiyacr oldu[u elitimleri

iicretsiz olarak verecektir.

2.11. Yiiklenici bakrm ve onartm da kullanacafr gerekli tiim donanrmlartnt (Pense- olgiim

cihazlarr vs. ) [cretsiz temin etmek yiikiimltiliindedir.

2,12. Btitiin degiSimler kontrol denetiflrine olacak ve tutanafa baflanacaktlr.
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