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KOhIU : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Binasında bulunan Yangin
Algılama ve İhbar Sisteminin periyodik olarak kontrol edilmesi, sistemin faal tufulmas|,
arızaların raporlanarak hastane yönetimine bilgi verilmesi, anızaların takibini sağlayarak sistemin
standartlara gore bakım-onarım hizmetlerini kapsıyacak tüm gerekli donanım teçhizat teminini,
sözleşme tarihinden itibaren l (Bir) yıl süre ile hizmetin sağlanması ve teknik destek hizmetlerini
kapsar.

BaIıım : Sistemlerde meydana gelebilecek arızaları önlemek, sistem performansını arttırmak, arıza
olasılığını azaltmak, sistemin ömrünü uzatmak, varsa çalışan mekanik aksamlarının yağlanması,
kalibrasyon işlemlerinin yapılması ve etkin çalışmasını sağlamak amacıyla firma tarafından
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: Cihaz/Sistemin kurulu buIunduğu, hizmet verdiği kuruluşun adıdır

Yüklenici: CihazlSistemin bakım ve onarımlarını belirlenen sözleşme süresi içerisinde ücret
karşılığı yapan fi rmadır.

İŞln Kıpsam, : Yedek parça hariç bakımı ve onarım hizmetini kapsar.

ı. iSTEKLf,R\TöZELLiKLER:

1.1. Yüklenici Firma, Yangin Algılama ve İhbar Sisteminde bulunan aşağıda listesi verilen kontrol
cihazlan ve saha elemanlarının periyodik olarak kontrol edilmesini ve gerekli düzeltmeleri
zamanında ve eksiksiz sağlayacaktır.

l Yangın AIgıma Otomosyon Sistemı l Adet
1 Yangın Algılama Ve İhbar Santrati 8 Adet

3 MG 9l00 optik duman dedektörü 3 850 Adet

4 MG 9300 ISl dedekıörü 60 Adet

5 MG 9400 Kombine multisensör 250 Adet

6 MG 8l l0 Yangın alarm butonu |20 Adet
,7 MC 5200 Yangın alarm siren 70 Adet

8 MG 6200 kontak izleme modülü 3280 Adet

9 MG 6l00 Röle kontrol modülü 5l5 Adet
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1.1. Yüklenici Firma koruyucu ve tamir edici Bakım- Onarımları üretici firmasından veya
temsilcisinden temin edeceği bakım formları ve bakım prosedürleri doğultusunda yapacak ve bu
formları (3 Nüsha) her bakımdan sonra hastane idaresine teslim edecektir.

1.2. Firma sisteme hastane bünyesinde yılda2 (iki) defa 6 (altı) aylık periyotlarda yapacaktır.
1.3. Bakım ve onarım işlerinin yapılması için sözleşme süresi sonuna kadar Firma mutlaka yetkiIi

konuda sorumlu teknik bir kişi (bundan böyle sorum|u olarak geçecektir) görevlendirilecek ve
sözleşme süresİnce 7124 hizmetin aksamaması için ilgili maddede belirtilen sürelerde yerinde
himıet vererek anzayı gidermeye çalışacaktır.

1.4. Sorumlu kişiye mesai saatleri içande mail. ıelefon veya faks yoluyla çağrı yapıldıktan sonra en
geç l saat içerisinde, mesai dışında ise mail, telefon veya faks yoluyla yapılacak çağnlara en geç
4 saat içinde cevap verecek şekilde hizmet verecektir. Müdahale edilmemesi durumunda bakımı
yapan firma sözleşme bedelinİn gün içerisindeki her gecikme saat bedeli oZ0,1 tutarında bedel
ödeyecektir.

1.5. Cihaz ve ekipmanların düzenli ve doğru çalışması için işlevleri ve çalışması kontrol edilecek,
gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

1.6. Mesai saati dışında arıza oluşması durumunda firmaya telefonla bildirimlerde kurum
tarafından belirlenen teknisyen bildirim yaptığında fırma anzayı mesaj yolu ile geri bildirimde
buIunmalıdır.

1.7. Sistemlerde teknik arızalar ve parça değişimi gerektiğinde (garanti süresi sonrası ) değişmesi
gereken parçalar Hastane İdaresinin yapacağı piyasa rayiçlerine göre araştırılarak temin edilecek
ve yükleniciye teslim edilecektir. Yüklenici bu işlemler için ek ücret talep etmeyecek ve arn yl
giderecektir.

1.8. Yüklenici değişen parçaları bir tutanakla Hastane idaresine tesIim edecektir.
1.9. Periyodik bakım günleri içerisinde cihazların sahada periyodik bakımlarının ve genel

kontrolleri üretici fi rmanın taIimatlarına göre yapılacaktır.
1.10. Sistem ve yazılım güncellemeleri ücretsiz olarak yüklenecektir.
1.11. Yüklenici idare taraf|ndan yapılan değişiklerde yer, cihaz, adres ve program güncellemelerini

ücretsiz olarak yapacaktır.

1.12. Yüklenici Yangın algılama ve ihbar sistemine ait senaryosunu idarenin talepleri
doğrultusunda ücretsiz olarak değiştirecektir.

1.13. Yüklenici firma yangın çıkış kapılarında bulunan karth geçiş sistemlerini programa
güncellemesini yapacak, yangın anında ilgi|i sistemlerin devre dışı kalması için gerekli bakım ve
testleri yapacaktır.

1.14. Sistemin periyodik bakım dönemi içerisinde Backup'ları alınacak ve idarenin belirlediği
teknik personele teslim edilecektir.

1.15. Teknik personelin kullanıcı düzeyi eğitimlerinin periyodik olarak her yıl iki kez idarenin
belirlediği kişilere verilmesi sağlanacaktır.

1.16. Bakım yapılacak yerlere/odalara ulaşılabiImesi için idarenin belirlediği yetkili teknik personel

eşliğinde erişim sağlanacaktır.
1.17. Altyapı kablolaması ve montaj gerektiren işlerde yüklenicinin süperviryon ve projelendirmesi
doğultusunda gerekli altyapı kablolama ve montaj işleri idare tarafından yaptınlacak,
projelendirme için ücret talep edilmeyecektir.

1.18. Bakım öncesi ve bakım süresi boyunca Sisteme ait otomasyon bilgisayarında olabilecek olan
virüs ve arızalardan ötürü oluşacak her türlü hatanın gideriImesi yüklenici firma yükümlülüğünde
olup gerek|i önlemleri almak ve yedeklemeleri yapmak yüklenici firma sorumluluğunda olacaktır.
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1.19, Kontrol panelleri, dedektörlerin, butonların, sesli lşıklı ikaz elemanlarının, kablo hatlarının
yerlerinin deformasyona uğrayıp uğramadığının tespiti fiziki kontrolü yapılacak ve aksaklıklar
giderilecektir.

1.20. Dedektörlere duman verildiği anda panel ve üzerindeki adres|erin doğu|uğunun kontrolleri

ve buton, sirenlerin çalışıp çalışmadığının kontrolü yapılarak aksaklık varsa giderilecektir.

1.2l. Koma ve butonları çalıştırarak durdurabilirliğinin kontrolü yapılacak varsa aksak|ıklar

giderilecektir.

1.22. Panel|erin tüm yazılımsal, programsal ve elektronik kontrolleri yapılacak ve aksaklıklar varsa

giderilecektir.

1.23. Sistemle ilgili mevcut projede bulunan tüm elemanlann projedeki uygunluğunun kontrolü

yap ı lacaktı r.

1.24. Dedektörlerin temizliği yapılacak ve montajlarda eksiklik olmadan takılacaktır. Tavan arası

dedektörlerin temizliği ve tekrar montajı yapıldıktan sonra açılan tavan aparatları tekrar

takılacaktır.
1.25. Santralin Çalışması kontrol edilecektir.
1.26. Santralin içerisinde bulunan akü kontrol edilecektir. .

1.27, Y angın alarm sisteminin sürekli faa| halde bulunması sağlanacak, arıza durumlarında hafta

sonu dahil olmak üzere en geç t2 saat içerisinde servis verilecek, parça gerekmiyorsa 24 (
yirmidört ) saat içerisinde arıza giderilecektir.

1.28. Yüklenici, yangın alarm sisıemlerinin bakım onarım işine ait tüm ürünlerin, monğ, devreye

alınması ve periyodik bakımlarının yapılmasında yetki belgesini idareye sunacaktır.(Üreticiden

alına yetki belgesi)
1.29. Yüklenici bakım, test ve ölçüm işleri için gerekli her türlü cihaz, yazılım alet, takım ile ilgili

yetki belgesine sahip olacaktır.

2. GENELHUSUSLAR:

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

tedbirlerini zamanında almak, kazalardan korunma usul ve çarelerini personeline öğretm€k ve

uygulamakla yükümlüdür. Bu itibarla taahhüdün yanında gerek ihmal dikkatsizlik ve

tedbirsizlikte, gerekse ehliyetsiz personel çalıştırmaktan veya herhangi sebeple vuku bulacak

kazalaıdan firma sorumludur. Yüklenici, iş Kanunu'nun iş sağlığı ve iş güvenliği hükümlerine

göre personelin sağIığını korumak iizere her türlü sağlık ve emniyet tedbirlerini alacak ve tehlikeli

koşullarda çalışılmasına izin vermeyecektir. Yüklenici iş ve işçi sağlığı i|e ilgili mevzuat ve

hükümleri yerine getirmekle yükümlüdür.

2.2. Yüklenici işin bitiminde firmaya tahsis edilmiş/verilmiş bulunan yerlerin ve malzemenin her

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

2.3. Periyodik bakım onarım sırasında (garanti süresi sonrası ) değişmesi gereken parçalaf Hastane

idaresinin yapacağl piyasa rayiçlerine göre araştınlarak temin edilecek ve 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

yazllı olarak yükleniciye ihtarda bulunur. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak, idarenin arıza
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bakım onarım için şartnamede belirtilen süreden daha geç gelinen süreler için sözleşme bedelinin

ilgili maddede belirtilen oranda 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 ka|maksızın tek taraflı olarak

siizleşmeyi yazılı ihbar yolu ile iptal edebi|ir. Bu durumda yüklenici herhangi bir hak ve tazrııinat

talebinde bulunamayacaktır.

2.5. Sist€m arızası yüklenici tarafından giderilemezse Kurumun yazılı ihtarında verilen süre

sonunda anzayı bir başka servise yaptırma ve faturasını yükleniciye tidettirme hakkına sahiptir.

2.6. Periyodik bakım ve anzalarının giderilmesi çalışmaları işletmede görevli kurum teknik

e|emanlarının nezaretinde yapılacaktır.

2.7. Yüklenici idarenin istihdam edeceği teknik personelin ihtiyacı olduğu eğitimleri ücretsiz

olarak verecektir.

2.8. Yüklenici teklifi ile birlikte yedek parça fiyat listesİnİ idareye sunmak zorundadır.

2.9. İdare tarafından gizlilik ve bilgi emniyeti nedeni ile alınacak olan önlemlere yüklenici firma

mutlaka uyacaktır.

2.10. İstekli Firma Bakm Onarım Teknik şartnamesindeki tüm maddeleri okuduğunu ve kabu|

ettiğini yazıh olarak idareye teklifleri i birlikte sunacaktır

n

Soyfa -4-
(Yangin Alarm ve Algııama Sistemi Teknik ŞarınaneŞi )


