
I

ffi
T.C.

Harran Universitesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi

I
Srr$ No:02921
Kohu: Teklif Mektubu
igirllor: TEKN|K sERVis - ForoSELLi oroueriK KAPI HizMET ALIMI
F\'Kodu:

I
{

YAKLA$IK MALIYET IQINDIR
Son Teklif Tarihi: 06.10.2017

No : 63760.38.32.00.01.330
Adr : Harran Universitesi Aragtrma ve Uygulama Hastanesi

Kaydr igin XML dosyasr igin gerekli idari bilgiler yukanda bildirilmigtir.

Hastanesi Osmanbey Kamptlstl

i

I
I
l,

r

I
rl

I

I

1

I

I

I
..i

I

I

s.r o Mal / Hizmet Adr Miktarr Birimi Birim
Fivat

Toplam
Fivat

Tanrmlayrcr Firma ve
UBB

1 HiZMET ALIMI 1 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

mlayrcr firma bilgisi olmah ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin grktrsr teklif ile birlikte verilmelidir.

telefon : Tel.: 0 (414) 344 41 65 Faks : 0 (414) 344 41 69
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ARA;TTRMA vE UvGULAMA H.q.staNrsi
ForosELLi x,trr sisrnvri

eARqA n.l,uir,;
prRivouix glrrn{ vE oNARru nizurr.q.LruIl i$i

rrxNir glnrNmarsi

KONU : Harran Universitesi Aragtrrma ve Uygularna Hastanesi Binasrnda bulunan aqafirda rnarka ve

<jzellikleri yanh 130 adet fotoselli kaprnrn malzeme ve yedek parga dahil baktmlartntn yaprlmastnt

sistemin faal tutularak anzalarn giderilmesi, arvalarn takibini sa[layarak sisternin standaftlara gore

bakrm - onanm hizmetlerini kapsayacak tiim gerekli donanrm teghizat teminini sozleqme tarihinden

itibaren I (Bir) yrl stire ile hizmetin safilanmasr igidir.

Balum : Sistemlerde meydana gelebilecek arvalan cinlemek, sistem performanstnl artttrmak, artza

olasrh[tnr azaltmak, sistemin omrtinii uzatmak, varsa gahgan mekanik aksamlartnln ya[lanmast,

kalibrasyon iglemlerinin yaprhnasr ve etkin galrqmasrnr safilarnak amactyla firma tarafindan

sistemlerin yaptslna uygun olarak onceden belirlenmig aralrklarla periyodik olarak yaprlan, koruyucu

ve diizeltici nitelikte her ti.irlii girigim ve kontroldi.ir.

Onarrm: Tanrmr yaprlan sistemin performans ve fonksiyonlarrnrn teknik dokiimanlannda belirtilen

gekilde yerine getirilmesini ifade eder.

Kurum: CihalSisternin kurulu bulundufu, hizmet verdifi kurulugun adrdrr.

Yiiklenici: CihazlSistemin bakrm ve onarrmlannr belirlenen sozlegme si.iresi igerisinde iicret karqrlr[r

yapan finnadrr.

iqin Kapsamr : Yedek parga dahil baktrnt ve onarlm hizmetini kapsar.

l. isrpxlaRvn Ozuuirunn:

1.1. Yi.iklenici Firma koruyucu ve tamir edici Bakrm- Onarrmlan iiretici firmasrndan veya

temsilcisinden temin edecefii bakrm formlan ve bakrm prosedtirleri dolrultusunda

yapacak ve bu formlan her bakrmdan soffa kontrole imzalatrp ibraz edecektir.

1.2. Bakrm ve onanm iglerinin yapllmasr igin sozleqme stiresi sonuna kadar Firma mutlaka yetkili

konuda sorumlu teknik bir kiqi (bundan bciyle sorumlu olarak gegecektir) gorevlendirilecek

ve sozlegme siiresince 7124 hiznetin aksamamasr igin uzaktan ba[lantr yoluyla arvayt

giderecektir.

1.3. Sorumlu kigiye mesai saatleri iginde mail, telefon veya faks yoluyla ga[rr yaprldtktan sonra

en geg 2 saat igerisinde, mesai drqrnda ise mail, telefon veya faks yoluyla yaprlacak ga$riara

en geg 6 saat iginde cevap verecek gekilde hizmet verecektir.

1.4. Cihaz ve ekipmanlarrnrn diizenli ve do[ru galrqmast igin iglevleri gallgmasr kontrol edilecek,

ayarlanacak, temizlenecektir.

1.5. Cihaz ve ekipmanlann tiretici finranrn talimatlartna gore kalibrasyon ayarlarl yaprlacaktrr.

1.6. Soz konusu hizrnet Ytiklenici personeli tarafittdan, igveren yetkilileri nezaretinde

yaprlacaktrr. Bakrmlar yilda 4 bakrm (ortalama 3 ayda bir kez) olacak gekilde yaprlacaktrr.
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Bakrmlar sozleqme irnzalandr[r tarihten itibaren 4(dttft) kezyapiacaktrr. Arrzalara miidahale

taahhiidli sdzleqme imzaland r[r tarihten itibaren gegerl i olacakttr.

1.7. Sozlegme stiresince grkacak arnalar kurum tarafindan ytikleniciye bildirilecektir. Yazrlr veya

sozli arza bildiriminden itibaren en geg 2 (iki) saat iginde anzaya yiiklenici tarafindan

internet tizerinden sisteme uzaktan ba[lantr yaprlarak miidahale edilecektir.

1.8. Sozlegme siiresi iqerisinde bir arza durumunda arzah olan pargalar yi.iklenici tarafindan

temin edilecektir. Ytiklenici bu iqlern igin idareden ek bir iicret talebinde bulunamaz.

1.9. Yiiklenici her bakrrn sonucu iiq (3) suret bakrm formu diizenleyecek, 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. Periyodik bakrm gi.inleri igerisinde cihazlann sahada periyodik bakrmlartntn ve genel

kontrolleri iiretici firmantn talimatlanna gore yapllacaktrr.

1.11. Sistem ve yaztltm giincellemeleri iicretsiz olarak ytiklenecektir.

1.12. Ytiklenici Periyodik bakrm gtinleri iginde, varsa igletrne tarafindan istenen program

de[iqiklikleri yaprlacaktrr. Gerekli durumlarda uzaktan ba[lantr yoluylada yaptlmast

saIlanacaktrr.

1.13. Sistemin periyodik bakrm donemi igerisinde Backup'larr altnacak ve idarenin belirledi[i

teknik personele teslim edilecektir.

1.14. Teknik personelin kullanrcr dtizeyi e[itimlerinin periyodik olarak her yrl iki kez idarenin

belirledi[i kiqilere verilmesi sa$anacaktrr.

1.15. Periyodik bakrrn ve servis giinleri stiresince yiiklenicinirr yetkili teknik personelinin yanrnda

refakatg i olarak tekn ik serv i s personel i gorevlendiri lecektir.

1.16. Bakrm yaprlacak yerlere/odalara ulaqrlabilmesi igin idarenin belirledi[i yetkili teknik

personel eglipinde erigirn saglanacaktrr.

1.17. Altyapr kablolamasr ve montaj gerektiren iglerde yiiklenicinin siipervizyon ve

projelendirmesi do[rultusunda gerekli altyapr kablolama ve rnontaj igleri idare tarafindan

yaptrrrlacak, projelendirme igin i.icret talep edilmeyecektir.

2. GENEL HUSUSLAR:

2.1. Firma higbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksrztn galrgma antnda gerekli olan tiim emniyet

tedbirlerini zamanrnda alnrak, kazalardan korunma usul ve garelerini personeline o[retmek

ve uygulamakla yi.ikilrnliidiir. Bu itibarla taahhiidiin yantnda gerek ihmal dikkatsizlik ve

tedbirsiztikte, gerekse ehliyetsiz personel gahgtrrmaktan veya herhangi sebeple vuku bulacak

kazalardan firma sorumludur. Yiiklenici, ig Kanunu'nun ig sa[lrll ve i9 giivenli[i

hiiki.imleri'1e gore personelin sa[lr[rnr korumak iizere lrer tiirlti sa[lrk ve emniyet tedbirlerini

alacak ve tehlikeli kogullarda galrgrlmasrna izin vermeyecektir. Yi.iklenici iq ve iqqi sa[lr$r ile

ilgili mevzuat ve hiikiimleri yerine getirrnekle yiiktimliidiir'

2.2. Ytiklenici igin bitiminde firmaya tahsis edihnig/verihnig bulunan yerlerin ve malzemenin her

t1irlii bakrm ve temizli[ini yaparak igyerini sallam ve temiz olarak brrakmast zorunludur.

2.3. periyodik bakrm onanm srrasrnda de[igmesi gereken pargalar yiiklenici taraflndan iicretsiz

temin edilecektir.

2.4. Sozlegme siiresi iginde Kurum. yiiklenicinin yapmr$ oldu[u baktm, onartmlardan hizmet

aksamasr gibi nedenlerden dolayr memnun de[ilse ve yiiklenici taahhi.itlerirri yerine

getirmiyorsa yazth olarak yi.ikleniciye ihtarda bulunur. Ytiklenici sozleqmeye uygun olarak,

idarenin alza bakrm onalm igin qartnarnede belifilen siireden daha geg gelinen her takvim

giini.i igin sozleqme bedelinin % I (yilzde bir ) oranrnda gecikme cezasrna tabi olacaktrr.

Ancak bu gecikme scizlegme sliresince 2 kez tekrarlandrfitnda veya on (10) gtinltik si.ire
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igerisinde olumsuz durumun dtizelmedi[i hallerde diledi[i zanlan bagka bir htikiim almaya

gerek kalmaksrzrn tek taraflr olarak srizlegmeyi yaah ihbar yolu ile iptal edebilir. Bu

durumda yiiklenici herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacakttr.

2.5. Onanm sonucu defiigen arnah pargalar Kuruma teslim edilecektir.

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

model igin gegerli tiretici firmadan ahnmrg e[itim belgesinirr orijinalini teklif ile birlikte

sunacaktrr.

2.7. Sistem artzast yiiklenici taraflndan giderilernezse Kurumun yanh ihtarrnda verilen stire

sonunda arzayt bir bagka servise yaptlrma ve faturaslnr yi.ikleniciye odettirme hakkrna

sahiptir.

2.8. Ytiklenici; bakrm ve onanm esnasrnda yiiklenici teknisyeninin i9 giivenli[ini sa[lamak

zorundadrr. Bakrm-onanm esnasrnda olabilecek her tiirlij ig kazalarrnda tiim kanuni

sorumluluk ve dopabilecek tazminatlar ytikleniciye ait olacakttr. Ayrtca baklm-onartm

esnasrnda ytiklenici teknisyenirrin yanlrq veya ihrnalkdrlr[rndan veya kasti hatalr rnlidahalesi

sonucu vukuu buldu$u ispat edilen hata veya anzanrn neden oldufiu zarar, ziyan, kaza veya

yaralanmalardan ve iq kaybrndan ytiklenici sorumlu olacaktrr.

2.9. Periyodik bakrm ve arvalarnrrn giderilmesi galrgmalarr igletmede gorevli kurum teknik

elemanlannrn nezaretinde yaprlacaktrr.

2.10. Yi.iklenici ig deneyim belgesini teklif ile birlikte sunacaktrr.

2.11. Ytiklenici idarenin istihdarn edece[i teknik personelin ihtiyacr oldufiu e[itimleri

iicretsiz o larak verecekti r.

2.12. Yiiklenici bakrrn ve ouanm srrastnda gerekli ttim donanttnlartnt ticretsiz temin ettnek

yiikiimlti[tirrded ir.
2.13. Biittin de[igirnler kontrol denetimine olacak ve tutana$a bafilanacaktrr'
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