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hastanesi bağlı birimlerinde
Bu ihalenin konusu ve kapsamı, Harran Üniversitesi Araştırma ve uygulama
belirtilen, personel dihil
36 ay boyunca temizlik işlerinde kullanılmak iizere aşağıda özellikleri

makinaların kiralama işidir.
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2-TANIMLAR

Bu t€knik şartnamede geçen tanımlar aşağıda gösterilmiştir;
Başhekimliği
İdare: Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi

İstekli: Teklif verecek olanları,

işlerinde kullanılmak üzere, bir
Yüklenici: Harran Üniversiıesi Araştırma Uygulama Hastanesi temizlik
kiralamayı üstlenen gerçek ve tiizel kişileri,
ücret karşılığında temizlik ekipmanlarını personel dahil
İhaleyi kazanan istekliyi,

Hastanesinin birimlerinde
Temizlik Makinesi: Harran üniversiıesi Araşt|rma ve Uygulama

zemin

temizlik makinelerini,
ıemizleıne işIerinde kullanılacak aşağıda özellikleri belinilen

3-TEMİzLiK EKiPMANLARINDA ARANAN

öznııixı-rn

3.1-Temizlikekipmanlarıüretimyılı2014veüstüolacak.istenilenmodelveözelliklerdeolup
edilmeyecektir,
işlevlerinin tam olarak yerine getirmeyen makineler kabul
3.2_

idarece
yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, bu iş için çalıştıracağı bütiin ekiPman ları

belir|enenbirimleregetirecek'MuayeneveKontrolKomisyonutarafındanEk-ldebelirtilenkriterlere
karşılayamayan ekipmanlar iÇin Yükleniciye
göre incelenecektir. Ek_l de belirtilen kriterlerin tamamlnı
kiterlerinin tamamınt karşılayan
tanınacaktır, Bu 5 (beş) iş günü sonunda Yüklenici,
günü
5 (beş) iş

süre

ekipman getirmediği takdirde sözleşme imza|anmayacaktır,

vaziyette olacaktır,
3.3- Ekipmanların tamamı tlim özellikleri ile birlikte çalışır
hale getirilecektir, 5(beş) iş günü içinde çalışır
3.4_ Arızalanan ııakiı.ıeler 5(beş) iş günü içinde çalışır

getirilecektir,
hale gelmeyen ıırakiııelerin 1erine başka nıakine
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3.5- Makinelere ait tilm bakım onarımlar giderleri yedek parça

ühil

firmaya ait olacaktır.

3.6_ Makinelerin tüm sarf malzemeleri (ped, fırça. silici lastik, teker, vakum,kablo vb) firmaya aittir

3.7- Makinelerin çalışınadığı günlerin ücreıi ödenme1.,ecektir.

J.8- Makinelerin peri1,odik bakımları düzenli bir şekilde linna ıaratindan yaptırılacaktır.
3.9- Makineler numaralandırılmış bir şekilde teslim edilecektir.

4-YUKARDA BELiRTİLEN MAKiNALARnı TEKNiK ÖZELiKLERİ
4.1_

ELEKTRİKLİ HALI VE KOLTUK YIKAMA MAKiNESİ

4.1.1-Halı ve Koltuk yıkamada aparatları makinalarla beraber teslim edilecek
4. |,2-Tank kapasitesi temiz,

kirli su; l8 - 22 Litre olacak

4.1.3-Enerji; 2Z0 l 240 V olacaktır.
4.1.4-Ferkans; 50/60 Hz olacak
4.1

.S-Vakum Motoru: l050 Watt Temizlik basıncı 2-3 bar. olacak

4. |.6-En,ııne

4.2-

basıncı: En az ]-l5 n,ıbar

/ ].1.5

kPa Motor: J8O0W/ çift fanlı motor olacak

SANAYİ TiPİ YüKSEK EMiŞLi sEssiz ELEKTRİK SüPüncrsİ Gsı-ıx/KURU)

4.2.1-Tank kapasitesi temiz, kirli

4.2.2-Motor gücü; l200

-

su;40-65Litre

olacak

2000 watt çift fanlı motor o|acaktır.

4.2.3- Vakum gücü: 2000 mm/ss olacak

4.2. -Max Hava akışı: 2 x 50 Lt / sn olacak
4.2.5-Ses seviyesi: 67 db olacak
4.3_

YER YIKAMA MAKiNASI BiNici

4.3.1-Enerji; 24V

rbi

- DC olmlıdır.

4.3.2-Fırça Genişliğiı 660 mm, Fırça Hızı;220rpm olmalıdır.
4.3.3-Silme Cenişliği: l |00 mm, Yürü}üş Motoru: 700 W olmalıdır.
4.].4- Tank kapasiıesi temiz; 120 Lt. Çalışma süresi;4 saat olmalıdır.
4.3.5- Tank kapasitesi

kirli; l40 Lt, Ölçüleri 70xl?2x|35 cm olmalıdır.

4.3,6-Temizlik Kapasitesi 4000 metre kare / saat olmalıdır.
4.3.7- Vakum motoru 600 W, Fırça 2 adet olmalıdır.

- 32A, Fırça Basıncı 30 Kğ olmalıdır.
4.4- YER YIKAMA oToMAT MAKİNESi AKÜLÜ
4.3.8- Fırça Motoru: 700W

4.4.1-ÇaIışma Genişliği 66 cm, Fırça Sayısı 2 adet olmalıdır.
4.4.2- Fırça Cenişliği 84 cm, Max Fırça Basıncı 40 Kğ o|malıdır.
4.4.3- Fırça Hızı: 200rpm, Güç: l 200 W olmalıdır.
2
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4.4.4- Tank kapasitesi temiz: 50 Lı. Tank kapasitesi kirli:55 Lı. Batarya kapasitesi 75 Ah olmalıdır

4.5_

VAKUMLU DÖŞEME OVALAMA ŞAMPUANLAMA CiLALAMA vE BAKIM

4.5.

ıuxİxesr

l- Enerji: 230V, Elektrik Tüketiıni: l000W olmalıdır.

4.5.2-Dişli Sislem: Planet dişli fırça çapı: l71430 mm olmalıdır.
4.5.3-Fırça Ped dönüşüm hızı: l55 devir /dk. AğırIık

4l

kğ olmalıdır.

l] Lı. . Ölçiilerii 54x,l3xl20

4.5.4-Kablo uzunluğu: l2 metre. Tank kapasitesi:

cm

4.6-ÇİM BİçME MAKİNASI (Büyük)
.1.6.1-Benzinli moıor olacak en az 6.75 HP olacaktır, İtmeli olmalıdır.
-1.6.2-Bıçak bolu en az 50

cıı olmlıdır.

-1,6.3-Sepet hacnıi 65 lt olı,ıralıdır.
4.6..l. Mak inaların çalışması için gerekli benzini r
4.7_

üklenici karş ılal,acakı

ı

r.

ÇiM BiÇME MAKiNASI SIRT TiPi

4.7.1

.Benzinli motor olacak en aZ sırt tipi olacaktır.

4,7.3.Sağlanı sırta rahat asılabilmeli. kullanımı pratik olmalıdır.
4.7.4. Makinaların çalışması için gerekli benzini 1,ükIenici karşı lal,acakı ır.

4.8- SIRT
4.8.

SÜPÜRGESi ŞARZLI

l-Motor güç l000 watt olmalıdır.

4.8.2-Hava Akışı 20-50 lt./sn olmalıdır.
.1.8.3-Ses Ölçtlsti 60-70 dbs olmalıdır
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l_Yüklenici tarafından makineleri kullanacak kişilere uzman kişiler tarafindan (makinelerin kullanımı,
donanımı vb.) gerekli eğitim verilecektir. Makinelerin bakım onarımı en hızlı şekilde yapılacak.
Makineler idareden izinsiz olarak kurum dışına çıkartılmayacaktır. Deforme olan sarf malzemeler
değiştirilecektir.
Firma teslim eniği makineleriıı sürekli çalışır halde olmasından sorumludur.(Makinaların ÇalıŞması iÇin
gerekli olan her türlü sart, }-edek parça. ped. . İrça. yaklt ve benzeri malzemeler yüklenici tarafından
5.

ücretsiz karşılanacaklır.)

altı ay) en az lise mezunu 4 (dört)
personel istihdam edecektir. Bu dört personele çalüşma ve sosyal güvenlİk bakanlığı tarafından
betirlenen net asgari ücret üzerinde 36(otuz altı ) ay boyunca her ay ödeme yüklenici tarafından
yapılacaktır. Bu ödemeler personelin adına açılmış banka hesap numaralanna her aY , ofuz altı aY
bo1,,uııca her at,ın l(bir) ile l0(onu) arasında personelin adına açılmış banka hesap numaralarına
5.2_ Ekte belirtilen malzemelerin kiralama süresince (36 otuz

\

atlrllacakt lr.

5,]_ istihdanı edileıı perstınelin 1ol iicretleri Şaılııırtiı biil,iik şehir belediyesi taraflndan belirlenen
ray.iç bedel üzerinden işe gidiş geliş ücretleri her a,v- ve sözleşme süresince yüklenici tarafından
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karşılanacak personelin maaş bordosunda her ay beIirtilecektir. Personelin Yemeği kurumumuz
tarafi ndan karşılanacaktır.
5.4- Yüklenici İstihdam edilen personelin sosyal sigorta primlerini her ay ve 36(otuz altı) ay boyunca
mevzuata uygun bir şekilde ilgili kuruma yatırılacak ve sigorta döküm cetvellerini her ay idaremize ve
ilgili komisyoniara sunacaktır.
5.5_ Yüklenicin Her ayın hak ediş ödemesinde personele maaş ödemelerini yapıldığı maaş bordosu,
Personel devam puantajları. sigorta pirim döküm cetvellerini, Bankaya yatan personel maaşlarının maaş
ıniktarını gösteren banka dekontlarıırı. idaremize sunacaktır.
5.6- Personel seçinıi iş kuı- iizerindeı,ı gelen persoırel kurumumuzca oluşturulacak olan komisyonca
belirlenecektir.
5.7_ Yükleniciıarafından Her personel için bir özlük doyası oluşlurulacak bu dosyada personelin sağlık
raporu, sabıka sicil kaydı, okul mezuniyet diploması, iş güvenliği ile ilgili eğitim ve işlemlerin gösterir
evrakları ve benzeri evrakları bir dosya halinde idaremize sunacaktır.
5.8_Her istihdam edilen personel sözleşme süresince yılda iki defe bir adet alpaka kumaştan üretilmiş
pantolon, alpaka kumaştan üretilmiş bir adet gömlek, bir adet kemer. Bir adet ayakkabı. Her personel için
iş sağlığı ve iş güvenliği için gerekli olan her türlü iş elbisesi, işlemler ve baret, iş güvenlik kemeri ve
beıızeri malzemeleri, eğitimleri ve iş kanunda belirtilen tüm gereklikleri yüklenici ücretsiz karşı layacaktır.
Gerekli tedbirleri yerinde ve zamanında alacakiır.

GENDL şARTLAR
6.]_ Makineler ayda bir defa idare tarafından görevlendirilmiş Kontrol Komisyonunca Teknik
6-

Şartnameye göre uygunluğu incelenecektir.
6.2- idare ihtiyaç halinde makine sal,ısına ilave ııakine talep edebilir, mevcut makine sayısını azaltabilir.
Makine sa1 ısının azalıılı,ııası durunıunda 1iiklenici taraiıııdan alrıca herhangi bir hak talebinde
buluııulııaracaktır. Talep edilen ek ıııakiııeler aını şartlar dogrultustında çalışacaktır.
6.3-Yükleıici Makinaların her ıürlü bakıın ve onarımJ parça gerektiren onarııılar parça dihil yüklenici
tarafından ücretsiz yapılacaktır. Arızalanan makinalar bakım onarıını tamamlama süresince bu makinalar

için idaremiz herhangi bir ücret ödemeyecektir. Bakım onarımlar makinaların üretici firmanın kullanma
kılavuzlardaki aralığa göre yapılacak ve yapılan her bakım onarımda forum düzlenecek ve idareye teslim
edecektir.
6.3_ Şarj edilebilir cihazların elektrikleri ihtiyaçları kurumumuzca karşılanacak ancak
cilıazların yakıtları yüklenici tarafından ücretsiz karş ıIaıracakl ır.

sıvı yakıt gerekli

6.4-İş kanun da belinilen iş sağlığı ve güveılik tedbirlerini yüklenici eksiksiz olarak yerine getirecek ve
bu konuda idaremizden herlrangi ücret talep etmeyecek iş hukuku ile ilgili her lürlü mahkeme harçları
dihil, tazminatlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.
7_

Df,NETİM

7.1- Kiralama hizmeti devam ettiği Süre içinde, idare taraflndan oluşturulacak Kontrol Komisyonunca heı
an makinelere denetiın 1,apılabilir.
7.2- Y apılaı,ı deııetiınler vel.a idarele ulaşan şikiyetler soırucuııda Teknik Şartname kurallarının ihlal
edildiğinin tutanakla tespit edilmesi halinde Yükleniciye ihtar çekilecektir. Kural ihlallerinin devam
etmesi durumunda, Sözleşme tasartsında belirlenen ceza oranları hak edişinden kesilecektir.
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HARRAN üNiVERsiTESi ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANEsi
TEMiZLiK MAKiNE EKiPMANLARı
KONTROL İUİRNaĞİ
FIRMA ADl
TA RiH

SlRA

No
l
1

AÇlKLAMA

(Aşağıda belinilen ınaddelerden herhangi birisi uygun değilse
ınakineye ul gunluk raporu verilmeyecektir)
UYGLIN
Makinelerin üretim yı|ı 20l4 vey,a daha yukarı olacaktır.
Makineler çalışır vaziyette oImalıdır.

]

Makinelerin sarf malzemeleri iyi durumda olmalıdır.(fırça, ped,teker vb)
Makinelerin aküleri il,i drırumda olınalıdır
Makinelerin dış görüniiınü iyi olmalıdır.

6

Makiıeler il i derecede remizlik 1apııalıdır.
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