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IIARRAN irNi\TRsİTESi
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

KEsİNTisiz GÜÇ KAYNAKLARI _iZoLE TRAFO SİSTEMİ Ye AKP PANOLARI
PERiYoDiK ,|[y,YT 

^o.Y::M_ 
HizMET ALIMI iŞi

TEKNIK ŞARTNAMESI

KONU : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Binasında kurulu Kesintisiz Güç
Kaynaklan, İzole Trafo Sistemi ve AKP Panolarının bakımlarının yapılmasını sistemin faal tutularak

arızaların giderilmesi, anzaların takibini sağlayarak sistemin standartlara göre bakım - onartm

hizmetlerini kapsayacak tüm gerekli donanım teçhizat teminini sözleşme tarihinden itibaren l (Bir)
yıl süre ile hizmetin sağlanması işidir.

Bakrn : SistemIerde meydana gelebilecek arızaları önlemek, sistem performansını arttırmak, arıza

olasılığını azaltrnak, sistemin ömrünü uzatmak, varsa çalışan mekanik aksamlarının yağlanması,

kalibrasyon işlemlerinin yapılrnası ve etkin çalışmasını sağlamak amacıyla firma tarafindan

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

ve düzeltici nitelikte her türlü girişim ve kontroldür.

Onanm: Tanımı yapılan sistemin performans ve fonksiyonlarının teknik dokümanlarında belirtilen

şekilde yerine getirilmesini ifade eder.

Kurum: CihazlSistemin kurulu bulunduğu, hizmet verdiği kuruluşun adıdır.

Yük|enici: CihazlSistemin bakım ve onarımlarını belirlenen sözleşme süresi içerisinde ücret karşılığı
yapan firmadır.

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

BAKIM YAPILACAK CIHAZLAR
KESiNTiSiZ GÜÇ KAYNAKLARI 31 Adet

IT PANO 58 Adet

AKP PANO 24 Adet

r. İSTEKLERVE öZELLiKLER:

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

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

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

1.2. Sorumlu kişiye mesai saatleri içinde mail, telefon veya faks yoluy|a çağı yapıldıktan sonra

en geç l saat içerisinde, mesai dışında ise mail, telefon veya faks yoluyla yapılacak çağrılara
en geç 2 saat içinde cevap verecek ve yerinde arızayı giderecek şekilde hizmet verecektir.

1.3. Cihaz ve ekipmanlarının düzenli ve doğru çalışması için işIevleri çalışması kontrol edilecek,

ayarlanacak. temizlenecektir.

1.4. Cihaz ve ekipmanların üretici firmanın talimatlanna göre kalibrasyon ayarları yapılacaktır.
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2. iZALASYONPANOLARI

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

temsilcisinden temin edeceği bakım formları ve bakım prosedürleri doğrultusunda yapacak ve

bu formları her bakımdan sonra kontrole imzalatıp ibraz edecektir.

2.1.1. Genel temizlik yapılacak.

2.1.2.Bütün bağlantılar kontrol edilecek

2.13. Elektronik kartların işlevleri kontrol edilecek

2.1.4.Statik Transfer Switch' in işlevleri kontrol edilecek

2.1.S.Gevşk bağlantı olup olmadığı kontrol edilecek

2.1.6.Şebeke giriş, Ups giriş ve IT Pano çıkış voltajları kontrol edilecek

2.1.7.Manuel by-pass'ın işlevleri kontrol edilecek,

2.1.8.İzolasyon izleme ve hata tespit cihazının işlevleri kontrol edilecek.

2.1.9.Merkezi ve lokal alarm gösterge panellerinin testleri yapılacak

3. KEsiNTİsiz GüÇ KAYNAKLARI

3.1. Yüklenici Firma koruyr.ıcu ve tamir edici Bakım_ Onarımları üretici firmasından veya

temsilcisinden temin edeceği bakım formları ve bakım prosedürleri doğrultusunda yapacak ve

bu formları her bakımdan sonra kontrole imzalatıp ibraz edecektir.

3.1.1.Genel temizlik yapılacak.

3.1.2.Bütün bağIantllar kontrol edilecek

3.13.Elektronik kartların işlevleri kontrol edilecek

3.1.4.Doğrultucunun işlevleri kontrol edilecek

3.1.5.Eviricinin işlevleri kontrol edilecek
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1.5. Söz konusu hizmet Yüklenici personeli tarafından, İşveren yetkili|eri nezaretinde
yapılacaktır. Bakımlar yılda 3 bakım (ortalama 4 ayda bir kez) olacak şekilde yapılacaktır.
Bakımlar sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 3 kez yapılacaktır- Arızalan müdahale

taahhüdü sözleşme imzalandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
1.6. Sözleşme süresi içerisinde bir arıza durumunda arızalı olan parçaIar garanti süresi sonrasında

ilk olarak tamir yoluna gidilecek, tamiri mümkün olmadığı takdirde teknik servisin onayı ile
hastane satınalması tarafından tedarik edilen parça yenisi ile hemen değiştirilecek ve hizmetin
aksaması önlenecektir.

1.7. Yüklenici her bakım sonucu dört (4) suret baklm formu düzenleyecek, ilgili servis sorumlusu

veya idari amir imzası alınarak idareye 3 nüshası teslim edilecektir. İdareye form ile birlikte o

aya ait fatura da teslim edilecektir.



CiHAZ sERi No MoDEL AKÜ GRUBU

l l403 P0230002 PDSP33080/80KVA 62* l2V 80AH

1 l403 P0230004 PDSP33080/80KVA 62* l2V 80AH

J l403P023000l PDSP33080/80KVA 62* l2V 80AH

4 l403 P0230006 PDSP33080/80KVA 62* t2V 80AH

l404P029500l PDSP33080/80KVA 62* l2V 40AH

l404P0295002 PDSP33080/80KVA 62t l 2V 40AH
,7

l403P0230005 PDSP33080/80KVA 2*62* lzv ZOAH

8 PDSP33080/80KVA 2x6z* 12v 20AH

9 l403 P0230003 PDSP33080/80KVA 2+62* Izv 20AH

l0 l403P0230008 PDSP33080/80KVA 2*62* |2v ZOAH

ll |403P0229002 PDSP33060/60KVA

|2 |403POz29006 PDSP33060/60KVA 2ı62*|2v zsAH

l3 l403P0229005 PDSP33060/60KVA 2*62ı |2v 25AH

14 PDSP33060/60KvA 2*62x |2v 25AH

l5 |403POz2900,7 PDSP33060/60KVA 2*6z*l2v zsAH

l6 PDSP33060/60KVA 2+62x lzv 25AH

1,7 l403P02290l0 PDSP3]060/60KVA 2*62x|2v 25AH

l8 l403 P0229009 PDSP33060/60KVA 2*62+ lzy zsAH

| 403P0279004 2*62* |2y 25AH

20 PDSP33060/60KvA

2| l403 P022800l PDSP33045/45KVA 2ü62* |2v 20AH

22 l403P0228002 PDSP33045/45KVA 2462* |2v 20AH

23 1704P059l007 PDSP33060/60KVA z+62+12Y 27 AH

24 l 707P l l5l006 PDSP33060/60KVA 2r62x |zv 27 AH

25 l7l lPl6860l2 PDsP33045/45KVA 2ı62+|2v |,l AH

26 l7l lPl6860l4 PDSP33045/45KVA 2*62*12v 17 AH

2,7 l705P0752008 62*1zv lzAH
PDSP330l0/] OKVA 62*12v,lAH

29 MA2l l953L0043 DSP Multi power lOKVA PM 20*|2v |,lA|L

30 MA435355J00l l DSP Multi power l0KVA PM

3l MAA2896990006 DSP Mutti power l0KVA PM 20*12y 17AH
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3.1.6.Statik by-pass'ın işlevleri kontrol edilecek

3,1.7.Manuel by-pass'ın işlevleri kontrol edilecek.

3.1.8.Besleme kaynaklarının işlevleri kontrol edilecek

3.1.9.Güç elemanlarının işlevleri kontrol edilecek

3.1.10. Akil bağlantıları kontrol edi|ecek.

3.1.1l. Aküler ve aküIerin dengesizliği kontrol edilecek.

3.1.12. Gerekli ise aküler dengeleme şaıjına futulacaktır.

3.t.l3. SNMP sistemlerinin dii?gün çalıştığı kontrol edilerek, aşağıda belirtilen kesintisiz

güç kaynaklarının uzaktan izlenmesi sağ|anacaktır.

5

6

l403P0230007

2162* |zv 25AH

l403P0229008

l403P0229003

l9 PDSP33060/60KVA
2r62ıl2v 25AHt403P022900l

PDSP33030/30KVA

28 |4|2Pl2860|9

20+l2y 17AH



4. AKPPANOLARI

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

temsi|cisinden temin edeceği bakım formları ve bakım prosedürleri doğultusunda yapacak ve

bu form|arı her bakımdan sonra kontrole imzalatıp ibraz edecektir.

4.1.1.Genel temizlik yapılacak.

4.1.2.Bütiin bağlantılar kontrol edilecek

4.13. Elektronik kartlann işlev|eri kontrol edilecek

4.l.4.Gevşk bağlantı olup olmadığı kontrol edilecek

4.1.5. Voltaj lan kontrol edilecek.

5. GENELHUSUSLAR:

5.1. Firma hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın çalışma anında gerekli olan tiim emniyet

tedbirlerini zamanında almak, kazalardan korunma usul ve çarelerini personeIine öğretmek

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

tedbirsizlikte, gerekse ehliyetsiz personel çal|ştlrmaktan veya herhangi sebeple vuku

bulacak kazalardan firma sorumludur. yüklenici, iş kanunu'nun iş sağlığı ve iş güvenliği

hükümlerinegörepersonelinsağlığınıkorumaküzerehertürlüsağlıkVeemniyet
tedbirlerini alacak ve tehlikeli koşullarda çalışılmasına izin vermeyecektir. Yüklenici iş ve

işçi sağlığı ile ilgili mevzuat ve hükümleri yerine getirmekle yükümlüdür,

5.2. yüklenici işin bitiminde firmaya tahsis edilmiş/verilmiş bulunan yerlerin ve malzemenin

her türlü bakım ve temizliğini yaparak işyerini sağlam ve temiz olarak bırakması

zorunludur.

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

Hastane idaresinin yapacağı piyasa rayiçlerine göre araştıfllarak temin edilecek ve

yükleniciye teslim edilecektir. yüklenici değişen parçaları bir tutanakla Hastane idaresine

teslim edecektir.

sözleşme süresi içinde kurum, yüklenicinin yapmış olduğu bakım, onarımlardan hiznet

aksaması gibi nedenlerden dolayl memnun değilse ve yüklenici taahhütlerini yerine

getirmiyorsa yazılı olarak yükleniciye ihtarda bulunur. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak,

id"."nin 
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bakım onarım için şartnamede belirtilen süreden daha geç gelinen her takvim

günü için sözleşme bedelinin vo | (yuzde bir ) oranında gecikme cezasına tabi olacaktır.

Ancak bu gecikme sözleşme süresince 2 kez tekrarlandığında veya on (l0) günlük süre

içerisinde olumsuz durumun düzelmediği hallerde dilediği zaman başka bir hüküm almaya

gerek kalmaksızın tek tarafll olarak sözleşmeyi yazılı ihbar yolu ile iptal edebilir. Bu

durumda yüklenici herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacaktır,

Onarım sonucu değişen arızalı parçalar Kuruma teslim edilecektir,
yüklenici servis hizmetini sunacak olan sorumlu personelin hastanede kullanılan marka ve

model için geçerli üretici firmadan alınmış eğitim belgesinin orijinalini teklif ile birlikte

sunacaktır.

SistemarızasıyüklenicitaraflndangiderilemezseKurumunyazılıihtarındaverilensüre
sonunda anzayı bir başka servise yaptırma ve faturasını yükleniciye ödettirme hakkına

sahiptir.

5.4.

5.5.

5.6.

5,7.
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5.8.

5.10.

5.9

Yüklenici; bakım ve onarım esnasında yüklenici teknisyeninin iş güvenliğini sağlamak

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

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

esnasında yüklenici teknisyeninin yanlış veya ihmalkirlığından veya kasti hatalı

müdahalesi sonucu vukuu bulduğu ispat edi|en hata veya arızanln neden olduğu zarar,

ziyan,kaza veya yaralanmalardan ve iş kaybından yüklenici sorumlu olacaktır.

Periyodik bakım ve arızalarının giderilmesi çalışmalan işletmede görevli kurum teknik

e|emanlarının nezaretinde yapılacaktır.

Yüklenici ve hastane teknik ekibi tarafından bulundurulması gereken acil yedek parça

listesi oluşturulup hastane tarafından sağlandıktan sonra bir yedek parça deposu

oIuşturulacak ve malzeme giriş çıkışlarının kayıtları hastane teknik personeli tarafından

tutulacal«lr.
Yüklenici iş deneyim belgesini teklifile birlikte sunacaktır.

Yüklenici idarenin istihdam edeceği teknik personelin ihtiyacı olduğu eğitimleri ücretsiz

olarak verecektir.

Yüklenici bakım ve onarım sırasında gerek|i tüm donanımlarını ücretsiz temin etmek

yükümlüğündedir.

Bütün değişimler kontrol denetimine olacak ve tutanağa bağlanacaktır.

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

İdare tarafından gizlilik ve bilgi emniyeti nedeni ile alınacak olan önlem|ere yüklenici

fi rma mutlaka uyacaktır.

İstekli Firma Bakım Onarım Teknik şartnamesindeki tüm maddeleri okuduğunu ve

kabul ettiğini yazılı olarak idareye teklifleri ile birlikte sunacaktır.

5.1l.
5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.
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