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ilARliAN Üxİvonsİrnsİ *aşrınım VE UYGULAMa rrısraNnsİ
KAPI, PENCERE, PVC YER DöŞEME, ırıosİLva ve HER rünrü HIRDAVAT BAKIM

oNARIM ııizvıtr ıı-ıırı işi rgxNix şınrr,,ıaursi

a. Yangın kapıları kol ve kilit v.s mekanizmaları (450 Kapı)
b. Her türlü ahşap kapı kol ve kilit mekanizmaları (3.000 Kapı)
c. Aliiminyum kapı kol ve pencere kilit mekanizrııa sistemleri (500 Kapı+ 5.000 Pencere)
d. Pvc yer Döşeme (l8.000 m')
e. Her türlü apuırat montaj ve demontajı (pano, tablo, ayna, monitör, peçetelik v.b)

1.2. Yüklenici firma yerinde yapacağı kapı. pencere, pvc yer döşeme, mobilya, plastik dubalar ve

her türlü hırdavat işlerinin kontrol edilmesi var ise uıza|uıı tespit edilip gerekli gerekli
düzeltmeleri ve bakım onanmları yapılacaktır.

1.3. Yapılan kontrollerde anzalı kapı, pencere, pvc yer döşeme, mobilya, plastik dubalar ve her
tiirlü hırdavat işlerinde kullanılmak ilzere, İdare tarafından tedarik edilen malzemelerin
ücretsiz olarak montajının yapılması ve çalışır şekilde İdareye teslim edilmesini sağlayacaktır.

1.4. Servis hizmeti sonunda kapı, pencere, pvc yer döşeme ve mobilya, plastik duba işlerinde veya
ekipmanlarında ortaya çıkacak fonksiyon kaybı, onanm öncesinde var olan işlevlerin iptali
veya oluşan yeni bir anzadan yüklenici firma sorumlu tutulur. Bu durumlarda her türlü gider
yüklenici fi rma tarafindan karşılarur.

2. GENELHUSUSLAR:
2.1. Bakım ve onartm işlerinin yapılması için sözleşme süresi sonuna kadaı firma kapı, pencere,

pvc ver döşeme. mobilya ve her türlü hırdavat işIeri konusunda yetkili bir kişi (bundan böyle
sorumlu olarak geçecektir) görevlendirecek ve sözleşme süresince hizmetin aksamaması için
7 l24 servis hizmeti vererek anzanın giderilmesini sağlayacaktır.

2.2. Yfülenici Firma Hastane biinyesinde mesai saatleri içerisinde 1.1 madde de belirtilen
sistemlerinin aksamadan çalışmasınr sağlayacak en az l (bir) personel görevlendirecektir.
(Görevlendirilecek personelin isimleri önce İdareye bildirilecek ve İdare tarafından kabul
edilen isim dışında her ne sebeple olursa olsun başka kimse görevlendirilmeyecek ve İdareden
habersiz değişiklik yapılmayacaktır.)

2.3. Meydana gelen olası anzalar için, sorumlu kişiye mesai saatleri içinde veya dışında mail,
telefon veya faks yoluyla çağn yapıldıktan sonıa en geç 2 saat içerisinde cevap verecek ve

anzanın giderilmesi sağlanacaktır.

AYBAR
r.a(ilkgİl

KONU: Hanan Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bulunan kapı, pencere, pvc yer

döşeme. mobilya, plastik dubalar ve her ttirlü hırdavat işleri bakım-onarımlannı kapsar. Yangın
kapılaıı. Alüminyum kapılar, pencere mekanizma sistemlerinin kontrol edilmesi işleri için sözleşme

mrihinden itibaren l (Bir) yıl süre ile hizmetin sağlanması.

ı. iSTEKLERVE öZELLİKLER:
1.1. Yüklenici Firm4 kapı, pencere, pvc yer döşeme, mobily4 plastik dubalar ve her türlü hırdavat

işleri kapsamında bulunan aşağıda listesi verilen mekanik aksamları periyodik olarak kontrol
edilmesini ve gerekli düzeltmelerle bakım-onanmlannın zamanında ve eksiksiz olarak
yapılmasını sağlayacaktır.



2,a. d'u şaftİıame kapı ve pencere sisteıhinde bulunan elemanlannın periyodik olarak kontrol

edilmesini ve gerekli düzeltmeleri kapsamakta olup, yedek parça hariç (Hastane satın alma

birimi taıafından temin edilecekir.) bütiin i.iretici fırma bağlantılaıı yiikleniciye aittir. Bunun

için herhangi bir bedel ödenmeyecektir. İdare tarafından temin edilen parçalann montajı

yüklenici tarafından yapılacak ve bu işlem için ücret talep etmeyecektir.

2.5. Yüklenici ve hastane teknik ekibi tarafından bulundurulması gereken acil yedek parça listesi
(malzemeIere ait teknik şartnamelerle birlikte) oluşturulup hastane tarafindan sağlandıktan

sonra bir yedek parça deposu oluşturulacak ve malzeme giriş çıkışlarının kayıtları hastane

teknik personeli tarafindan tutulacaktır.

2.6. Yiiklenici, İdare teknik personelinin ihtiyacı olan eğitimleri ücretsiz olarak verecektir.

2,7. Firma hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın çalışma anında gerekli olan tiim emniyet

tedbirlerini zamanında almak, kazalardan korunma usul ve çarelerini personeline öğretmek ve

uygulamakla yiikümlüdür. Bu itibarla taahhüdün yanında gerek ihmal dikkatsizlik ve

tedbirsizlikte, gerekse ehliyetsiz personel çalıştırmaktan veya herhangi sebeple vuku bulacak

kazalardan firma sorumludur.
2.8, Yiiklenici, iş Karıunu'nun iş sağhğı ve iş güvenliği hiikiimlerine göre personelin sağlığını

korumak iizere her türlü sağlık ve emniyet tedbirlerini alacak ve tehlikeli koşullarda

çalışılmasına izin vermeyecektir.

2.9. Yüklenici iş ve işçi sağlığı ile ilgili mevzuat ve hükümleri yerine getirmekle ytikümlüdür.

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

malzemenin her türlü bakım ve temizliğini yaparak işyerİnİ sağlam ve temİz olarak bırakması

zorunludur.

2.||. Periyodik bakım onanm sırasında (garanti süesi sonrası ) değişmesi gereken paıçalar

Hastane İdaresinin yapacağı piyasa rayiçlerine göre araştııılarak temin edilecek ve yükleniciye

teslim edilecektir. Yüklenici değişen parçaları bir tutanakla Hastane idaresine teslim edecektir.

2.12, Sözleşme siiıesi içinde Kurum, yi.iklenicinin yapmış olduğu bakım, onanmlardan hizmet

aksaması gibi nedenlerden dolayı menınun değilse ve yiiklenici taahhütlerini yerine

getirmiyorsa yazılı olarak yiikleniciye ihtaıda bulunur. Yfülenici sözleşmeye uygun olarak,

idarenin arıza bakım onanm için şartnamede belirtilen süreden düa geç gelinen her takvim

gi.inü için sözleşme bedelinin Yo l (yijzde bir) oranında gecikme cezasına tabİ olacaktır. Ancak

bu gecikme sözleşme süresince 2 kez tekarlandığında veya on (l0) giinliik süre içerisinde

olumsuz durumun düzelmediği hallerde dilediği zarnan başka bir hüküm almaya gerek

kalmaksızın tek taraflı olarak sözleşıneyi yazı|ı ihbar yolu ile iptal edebilir. Bu durumda

yüklenici herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacaktır.

2.13. Onarım sonucu değişen anzalı parçalar Kuruma teslim edilecektir.

2.14. Yfülenici bakım ve onarım sırasında gerekli tüm donanımlarrnı ücretsiz temin etmek

yükümlüğündedir.

2.15. Bütün değişimler kontrol denetiminde olacak ve tutanağa bağlanacaktır.

2.16. Yiıklenici, her periyodik bakım_onanm sonunda" üç (3) suret bakım-onarım formu

diizenleyecek, ilgili servis sorumlusu ve idaıi amir imzası alınarak, 1 sureti serviste, l sureti

yetkili de, kalan asll sureti ise İdareye o aya ait faturayla birlikte teslim edilecektir.
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