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KONU: Hanan Universitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bulunan Mekanik tesisatın
kontrol sistemlerinde bulunan kontrol cihazları ve saha elemanlannın periyodik olarak kontrol
edilmesini ve gerekli düzeltmeleri kapsar. klima santralleri, kazan|ar, pompalar, boyler,
soğutma gruplarında bulunan sistemin aktif olarak çalışmasını sağlayan saha ekipmanlannın
ve kontrol cihazlarının sahada ve bilgisayar ortamında kontrol edilmesi. Bina Yönetimi ve
Otomasyon Sisteminin faal tutularak arıza|arın raporlanarak ilgili firma ve hastane yönetimine
bilgi verilmesi, arıza|arın takibini sağlayarak sistemin standartlara göre bakım onanm
hizmetlerini kapsayacak tüm gerekli donanım teçhizat teminini sözleşme tarihinden itibaren l
(Bir) yıl süre ile hizmetin sağlanması.

1.1. Yfülenici Firma, Mekanik tesisatın kontrol sisteminde bulunan aşağıda listesi verilen
kontrol cihazlan ve saha elemanlannın periyodik olarak kontrol edilmesini ve gerekli
düzeltmeleri zamanında ve eksiksiz sağlayacaktır.

a. sıcakhk sensörleri
b. Basınç Sensörleri
c. Hava Hız Sensörleri
d. Fark Basınç Anahtarları
e. Fark Basınç Sensörleri
f. Oda Tipi Nem Sensörleri
g. Oda Tipi Nem ve Sıcaklık Sensörleri
h. Kanal Tipi Nem Sensör|eri
i. Kanal Tipi Nem ve Sıcaklık Sensörleri
j. Kanal Tipi Sıcakhk Sensörleri
k. Daldırma Tip Sıcaklık Sensörleri
l. 2 yollu motorlu vanalar
m. 3 yollu motorlu'vanalar
n. DDC Otomasyon panoları
o. DDC Otomasyon panolarında bulunan ana işlemci kontrol cihazları
p. DDC Otomasyon panolarından bulunan ana işlemciye ait ek modüller
q. DDC Otomasyon panolarında bulunan aydınlatma lambaları
r. DDC Otomasyon panolan ile sahada bulunan saha ekipmanlarının çift tara{lı

uç bağlantılarını kontrolleri ve uç testleri
s. DDC Otomasyon panoları arasında bulunan haberleşme hatları
t. Ameliyathanelerde bulunan pozitif basınçlan hepa filtre kirlilik anahtarlarının

kontrolIeri
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u. DDC Otomasyon panoları ile MCC güç panoları arasındaki haberleşmelerin

kontrolleri
v. DDC panoları ile Bina Yönetim Sisteminde bulunan merkezi haberleşme

iinitesinin kontrolü
w. DDC panoları ile Bina Yönetim Sisteminde bulunan merkezi haberleşme

bilgisayarının kontrolü ekan sayfalannı kontrolü ve düzenlenmesi.

1.2. DDC panoları ile Bina Yönetim Sisteminde bulunan merkezi haberleşme ünitesinden

bakım öncesi gelmiş olan alarm bilgilerinin sahada kontrol edilmesini sağlayacaktır.

1.3. DDC panoları ile Bina Yönetim Sisteminde bulunan merkezi haberleşme ünite sinden

gelen alarmların kontrol edilmesi sonrası idare tarafında değiştirilmesi gereken

ekipmanların tespiti ve rapor ile idareye sunulması sağlayacaktır. Ömek: Hepa

filtreler, klima santrali G4 filtreleri, sahada kırılmış koparılmış olan saha ekipmanian

(Sıcaklık sensörü, hız sensörü vb.)

1.4. Yüklenici firma yerinde yapacağı Aylık kontrollerde, ısıtma ve soğutma

ekipmanlarının kontrol edilmesi var ise anzaların tespit edilip gerekli raporlamanın

hazırlanmasını sağlayacaktır.

1.5. Yapılan kontrollerde var ise anzalı saha elemanlannın, garanti kapsamında olması

durumunda ücretsiz olarak değiştirilmesi, kullanıcı haıalanndan ve çalışmadan dolayı

kaynaklanan arızalar var ise İdare tarafindan tedarik edilen ekipmanlann ücretsiz

sisteme montajının yapılması ve çahşır şekilde İdareye teslim edilmesini

sağlayacaktır.
1.6. yüklenici her ay sözleşme süresince Madde 1.1 de belirtilen sistem kontrollerini

hastane biinyesi içerisinde yapacak ve rapor halinde idareye sunacaktır.

1.7. yüklenici firma aylık bakımlar haricinde uzaktan bağlantı ile sağladığı sistemin

durumunu günlük rapor olarak idareye sunacaktır.

1.8. İdare standa( bakım haricinde sözleşme süresince 4 defa ACiL durumlar için

çağırma hakkına sahip olacak ve belirtilen arızaları yedek parça gerekmiyorsa 24 saat

içerisinde giderecektir.

1.9. Yüklenici Firma Mekanik tesisatın otomasyon kontrol sistemine bağlı olarak çalışan

cihazların, sözleşme imzalanmış ilgili firmaların telefon ve çağrı sistemlerini kendi

bünyesinde bulunduracak ve an7A durumlannda irtibat sağlayarak birebir anzanın

giderilmesi için talimatta bulunabilecektir.

r.ı0. Bakım öncesi ve bakım süresi bolnınca Merkezi sisteme ait otomasyon

bilgisayannda olabilecek olan virüs ve anzalardan öttırü oluşacak her tiirlü hatanln

giderilmesi yiiıklenici firma yükümlülüğünde olup gerekli önlemleri almak ve

yedeklemeleri yapmak yüklenici firma sorumluluğunda olacaktır.

l.ı1. Bakım süresince idare tarafından görevlendirilen personel Yüklenici tarafından

görevlendirilen bakım personeli ile birlikte tiim sahada bakım süresince beraber

olacak ve bakım sonunda teslim tutanağını idare adına imza altına alacaktır,

l.|2. İdare mevcut otomasyon sistemine zaman içeresinde ilave etmek istediği saha

ekipmanlan için (sensor_motorlu vana_DDc kontrol grubu panolan vb.) yükleniciden

servis hizmetleri kapsamında hizmet isteyebilecektir. Bu tür servis hizmetleri

kaşılıklı mutabakata varılacak iş programı ve satış teklifi ile gerçekleştirilecektir.
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2. GENEL HUSUSLAR:

2.1. Bu şartname Mekanik tesisatın kontrol sisteminde bulunan kontrol cihazlan ve saha

e|emanlarının periyodik olarak kontrol edilmesini ve gerekli düzeltmeleri kapsamakta

olup, garanti süresi sonrası anza durumlannda yedek parça hariç (Hastane satın alma

birimi tarafından temin edilecektir.) bütün üretici firma bağlantıları yükleniciye aittir.

Bunun için herhangi bir bedel ödenmeyecektir. İdare tarafından temin edilen

parçalann montajı yüklenici tarafından yapılacak ve bu işlem için ücret talep

etmeyecektir.

2.2. Ytiklenici firma sistemin 7gnn 24 saat uzaktan bağlantı ile sisteme erişim sağlayarak

gerekli müdahalede bulunulmasınl ve sistemin aktif olarak çalışmasını sağlayacaktır.

2.3. Yüklenici ve hastane teknik ekibi tarafından bulundurulması gereken acil yedek parça

listesi (malzemelere ait teknik şartnamelerle birlikte) oluşturulup hastane tarafından

sağlandıktan sonra bir yedek parça deposu oluşturulacak ve malzeme giriş çıkışlarının
kayıtlan hastane teknik personeli tarafından tutulacaktır.

2.4. Yüklenici firma, Mekanik Tesisat otomasyon sistemleri montaj Veya imalatları

konusunda benzer kapasitede iş bitirme belgesine sahip olacaktır. Proje dahilinde

sistemde kullanılan kontrol cihazlarının gerekli eğitimlerini aldığına dair

sertifi kalarını ibraz edecektir.

2.5. yiiklenici firma uzaktan bağlantı durumunun haricinde, mesai saatleri içerisinde

hastane bünyesinde sistemi çalışır vaziyetle tutacak 1 (bir) personelini

bulunduracaktır. (Görevlendirilecek personel ismi önce İdareye bildirilecek ve idare

tarafından kabul edilen isim dışında her ne sebeple olursa olsun başka kimse

görevlendirilmeyecek ve İdareden habersiz değişiklik yapılmayacaktır.)

2.6. yüklenici idarenin istihdam edeceği teknik personelin ihtiyacı olduğu eğitimleri

ücretsiz oIarak verecektir.

2,7, Firma hiçbir ihtar ve |kaza gerek kalmaksızın çalışma anında gerekli olan tüm

emniyet tedbirlerini zamanında almak, kazalardan korunma usul ve çarelerini
personeline öğretmek ve uygulamakla yükümlüdür. Bu itibarla taahhüdün yanında

gerek ihmal dikkatsizlik ve tedbirsizlikte, gerekse ehliyetsiz personel çalıştırmaktan

veya herhangi sebeple vuku bulacak kazalardan firma sorumludur. yüklenici, iş

kanunu,nun iş sağhğl ve iş güvenliği hükümleri,ne göre personelin sağlığını korumak

üzere her türlü sağllk ve emniyet tedbirlerini alacak ve tehlikeli koşullarda

çalışılmaslna izin vermeyecektir. Yüklenici iş ve işçi sağlığı ile ilgili mevzuat ve

hüktimleri yerine getirmekle yükümlüdür.

2.8. Yüklenici işin bitiminde firmaya tahsis edilmiş/verilmiş bulunan yerlerin ve

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

bırakması zorunludur.
2.9. periyodik bakım onarım sırasında (garanti süresi sonrası ) değişmesi gereken parçalar

Hastane idaresiııin yapacağı piyasa rayiçlerine göre araşürııarak temin edilecek ve

yükleniciye teslim edilecektir. Yüklenici değişen parçaları bir tutanakla Hastane

idaresine teslim edecekıir.
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2.10. Sözleşme süresi içinde Kurum, yüklenicinin yapmış olduğu bakım,
onanmlardan hizmet aksaması gibi nedenlerden dolayı memnun değilse ve yiiklenici
taahhütlerini yerine getirmiyorsa yazılı olarak yükleniciye ihtarda bulunur. Yiiklenici
sözleşmeye uygun olarak, idarenin arıza bakım onarım için şartnamede belirtilen
süreden daha geç gelinen her takvim günü için sözleşme bedelinin % I (yüzde bir)
oranında gecikme cezastna tabi olacaktır. Ancak bu gecikme sözleşme süresince 2

kez tekarlandığında veya on ( l0) günlük süre içerisinde olumsuz durumun
diizelmediği hallerde dilediği zaman başka bir hüküm almaya gerek kalmaksızın tek
taraflı olarak sözleşmeyi yazılı ihbar yolu ile iptal edebilir. Bu durumda yfülenici
herhangi bir hak ve iazminat talebinde bulunamayacaktır.

2.|l. Onarım sonucu değişen arızalı parçalar Kuruma teslim edilecektir.
2.12. Yüklenici bakım ve onanm sırasında gerekli tüm donanımlannı ücretsiz temin

etmek yiikümlüğündedir.
2.|3. Bütün değişimler kontrol denetimine olacak Ve tutanağa bağlanacaktır.
2.14. ISO 900l sertifikasına sahip olacaktır.
2.15. İdarenin talep etmesi durumunda, Yüklenici idarenin istihdam edeceği ıeknik

personelin ihtiyacı olan yazlık ve kışlık iş elbisesi olan iş yeleklerini (yazılı ve |ogolu) temin
etmek zorundadır.

2.16. Yüklenici, her periyodik bakım-onarım sonunda, üç (3) suret bakım-onarım formu
düzenleyecek, ilgili servis soruınIusu ve idari amir imzası alınarak, l sureti serviste, l sureti
yetkilide, kalan asıl sureti ise İdareye o aya ait faturayla birlikte teslim edilecektir.
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