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Genel

Toplam(KDV
Haric):

rcr firma bilgisi olmah ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin grktrsr teklif ile birlikte verilmelidir.
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HARRAN UNivrnsirr si .LRa$TI RMA vB UYGULAMA n.lstaxr si
vmr.qxix rrsisarr oroMASYoN sisrnui

rnxxix $lRrxlursi

KONU : Harran Universitesi Aragtrrma ve Uygulama Hastanesi Binasrndaki Mekanik tesisattn kontrol

sisteminde bulunan kontrol cihazlarr ve saha elenranlartnrn periyodik olarak kontrol edilrnesini ve

gerekli di.izeltmeleri kapsar. Klima santralleri, kazanlar, pompalar, boyler, so[utma gruplarrnda

bulunan sistemin aktif olarak galrgmasrnr sa$layan saha ekipmanlartnln ve kontrol cihazlarlntn sahada

ve bilgisayar ortamrnda kontrol edilrnesi. Bina Yonetimi ve Otomasyon Sisteminin faal tutularak

arzalaratr raporlanarak ilgili firrna ve hastane yonetimine bilgi verilmesi, arzalarn takibini

sa[layarak sistemin standartlara gore bakrm - onanm hizmetlerini kapsryacak tiim gerekli donantm

teghizat teminini sozlegrne tarihirrden itibaren I (Bir) yrl stire ile hizmetin sallanmast.

l. isrprlnn vn oznlrixrnn:

1.1. Ytiklenici Firma, Mekanik tesisatln kontrol sisteminde bulunan aga[rda listesi verilen kontrol

cihazlarr ve saha elemanlarrnrn periyodik olarak kontrol edilmesini ve gerekli dtizeltmeleri

zamanlnda ve eksiksiz sa[layacaktrr.

a. Srcaklrk Sensorleri

b. Bastng Sensorleri

c. Hava Hrz Sensorleri

d. Fark Basrng Anahtarlan

e. Fark Basrng Sensdrleri

f. Oda Tipi Nem Sens<jrleri

g. Oda Tipi Nem ve Srcaklrk Sensorleri

h. Kanal TipiNem Sensrirleri

i. Kanal Tipi Nem ve Srcaklrk Sens<irleri

j Kanal Tipi Srcakhk Sensdrleri

k. Daldrrma Tip Srcakhk Sensdrleri

l. 2 yollu motorlu vanalar

m. 3 yollu motorlu vanalar

n. DDC Otomasyon panolart

o. DDC Otomasyon panolartnda bulunan ana iglemci kontrolcihazlan

p. DDC Otomasyon panolarrndan bulunan ana iglemciye ait ek modtller

q. DDC Otomasvon panolarrnda bulunan aydrnlatma lambalart

r. DDC Otomasyon panolarr ile sahada bulunan saha ekipmanlartnln gift taraflr uq

ba[lantrlarrnr kontrolleri ve u9 testleri

s. DDC Otomasyon panolart araslnda bulunan haberlegme hatlart

t. Ameliyathanelerde bulunan pozitif basrnglan hepa filtre kirlilik anahtarlartntn

kontrolleri
Ll. DDC Otonrasyon panolan ile MCC giiq panolart arastndaki haberlegmelerin

kontrolleri
v. DDC panolan ile Bina Yonetim Sisteminde bulunan merkezi haberlegme iinitesinin

kontrolii
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w. DDC panolal ile Bina Yonetim Sisteminde bulunan merkezi haberleqme

bi I gisayarrnrn kontrol ti ekran sayfalartnt kontrol ti ve dtizenlenmesi.

1.2. DDC panolan ile Bina Ydnetirn Sistenrinde bulunan merkezi lraberleqme iinitesinden bakrm

oncesi gelmiq olan alarrn bilgilerinin sahada kontrol edilmesini sa[layacaktrr'

1.3. DDC panolal ile Bina Yonetim Sisterninde bulunan merkezi haberleqme i.inite sinden gelen

alarmlaln kontrol edilmesi sonrasl idare taraflnda de[igtirilmesi gereken ekipmanlarrn tespiti

ve rapor ile idareye sunulmasr sa[layacaktrr. Ornek : Hepa filtreler ,klima santrali G4

filtreleri, sahada krrrlmrg kopanlmrg olan salra ekipmanlan (Srcaklrk sensorii,htz sensorti vb)

1.4. Yi.iklenici firma yerinde yapacapr Aylrk kontrollerde rsltma ve so[utma ekipmanlarrnrn

kontrol edilmesi var ise arzalarn tespit edilip gerekli raporlamantn hazlrlanmastnt

sa$ayacaktrr.

1.5. Yaprlarr kontrollerde var ise arvah saha elemanlartnln, garanti kapsamlnda olmast

durumunda iicretsiz olarak deIigtirilmesi, kultantcr hatalartndan ve galtgmadarr dolayr

kaynaklanan arzalar var ise idare tarafirdan tedarik edilen ekipmanlarrn ticretsiz sisteme

montajrnrn yaprlmasr ve galrgrr gekilde idareye teslirn edilmesini sa[layacaktrr.

1.6. YUKLENICI her ay sdzleqme stiresince Madde l.l de belirtilen sistem kontrollerini hastane

btinyesi igerisinde yapacak ve rapor halinde idareye sunacakttr.

1.7. Yiiklenici firma aylrk bakrrrrlar haricinde uzaktan ba[lantr ile safiladr[t sistemin durumurru

giinli.ik rapor olarak idareye sunacakttr.

1.8. ictare standaft bakrnt haricinde sozleqrne siiresince 4 defa ACiL durtrmlar igin ga$lrma

hakkrna sahip olacak ve belirtilen arzalan yedek parga gerekmiyorsa 24 saat igerisinde

giderecektir.

1.9. Yiiklenici Firma Mekanik tesisatrn otomasyon kontrol sistemine ba[lr olarak galrqan

cihaztarrn, sozlegme irnzalanntrg ilgili firmalartrr telefon ve ga[rr sisternlerini kendi

btinyesinde bulunduracak ve arrza durumlarrnda irtibat sa[layarak birebir artzantn giderilmesi

igin talimatta bulunabi lecektir.

1.10. Baklrn 6ncesi ve bakrm siiresi boyunca Merkezi Sisteme ait otonrasyon bilgisayarrrrda

olabilecek olal viriis ve arrzalardan otiirii olugacak her tiirli.i hatanrn giderilmesi yiiklenici

firma yi.iki.imliiltifitinde olup gerekli iinlemleri alnrak ve yedeklerneleri yaprnak yi.iklenici

fi rma sorumlulu[unda olacaktrr.

l.ll. Bakrm stiresince idare tarafinclan g6revlendirilen personel Ytiklenici tarafindan

g6revlendirilen bakrm personeli ile birlikte ti.im sahada bakrm siiresince beraber olacak ve

bakrm sonunda teslim tutarra[rnr idare adrna imza alttna alacaktrr.

1.12. idare nrevcut otomasyol.t sistemine zafim;n igeresinde ilave etmek istedi[i saha

ekiprnanlan igin (Sensor-rnotorlu vana-DDC korrtrol grubu panolarr vb') yUflgNiCi aen

servis hizmetleri kapsamrnda hizmet isteyebilecektir. Bu t0r servis hizmetleri karqrlrklr

mutabakata vanlacak iq programr ve sattq teklifi ile gergekleqtirilecektir.

2. GENEL HUSUSLAR:

2.1. Bu Sartname Mekanik tesisatrn kontrol sistenrinde bulunan kontrol cihazlan ve saha

elernanlalnrn periyodik olarak kontrol edilmesini ve gerekli diizeltmeleri kapsamakta olup,

garanti stiresi sonra9l attza durumlannda yedek parqa lrarig (Hastane sattnalmast taraftndan

temin edilecektir.) biittin iiretici firma ba$lantrlan yiikleniciye aittir. Bunun igin herhangi bir

bedel odenmeyecektir.

2.2. Yiiklenici firma sistemin 7gnn24 saat uzaktan ba[lantr ile sisteme erigim sa[layarak gerekli

miidahalede bulunulmasrnr ve sistemin aktif olarak galrgrrlr[tnr sa[layacaktrr.
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2.3. Ytiklenici ve hastane teknik ekibi tarafindan bulundurulmast gereken acil yedek parga listesi

olugturulup hastane tarafindan sa[landrktan sonra bir yedek parga deposu oluqturulacak ve

malzeme girig grkrglarrnrn kayltlan hastane teknik personeli taraflndan tutulacakttr.

2.4. Yi.iklenici firma, Mekanik Tesisat otomasyon sistemleri montaj veya imalatlart konusunda

benzer kapasitede ig bitirme belgesine sahip olacaktrr. Proje dahilinde sistemde kullanrlan

kontrol cilrazlannrn gerekli e[itimlerini aldr[rna dair sertifikalarrnt ibraz edecektir.

2.5. Yi.iklenici firma uzaktan ba[lantr dummunun haricinde, mesai saatleri igerisinde hastane

bi.inyesinde sistemi galrgrr vaziyette tutacak personelini bulunduracaktrr.

2.6. Yiiklenici idarenin istihdam edece[i teknik personelin ihtiyacl oldufu e[itimleri iicretsiz

olarak verecektir.

2.7. Firma higbir ihtar ve ikaza gerek kalnraksrzrn galrqrna antnda gerekli olan tiirn emniyet

tedbirlerini zamanrnda almak, kazalardan korunma usul ve garelerini personeline tifiretmek

ve uygulamakla yiikiimliidiir. Bu itibarla taahhi.idi.in yantnda gerek ihmal dikkatsizlik ve

tedbirsizlikte, gerekse ehliyetsiz personel galrqfirmaktan veya herhangi sebeple vuku bulacak

kazalardan firma sorumludur. Yi.iklenici, ig Kanunu'nurt ig sa$rfir ve ig gtivenli[i

hiikiimleri'ne gore personelin sa[lrfirnr korumak iizere lrer ti.irlti sa[lrk ve emniyet tedbirlerini

alacak ve tehlikeli koEullarda galrqrlmasrna izin vermeyecektir. Yi.iklenici iq ve iqgi sa[lr[r ile

ilgili mevzuat ve htikiimleri yerine getirrnekle yiiktimli.idi.ir.

2.8. Yiiklenici igin bitirninde firmaya tahsis edilmig/verihnig bulunan yerlerin ve malzemenin her

ttirli.i bakrm ve temizli[ini yaparak iqyerini sa[lam ve temiz olarak btrakmast zorunludur.

2.9. Periyodik bakrm onanm srrasrnda (garanti siiresi sonrasr ) de[igmesi gereken pargalar

Hastane idaresinin yapaca[r piyasa rayiglerine gore aragttrtlarak temin edilecek ve

yiikleniciye teslim edilecektir. Yi.iklenici de[iqen pargalan bir tutanakia Hastane idaresine

teslim edecektir.

2.10. Sdzleqme silresi iginde Kurum, ytiklenicinin yapmr; oldu[u baktm, onarrmlardan

hizmet aksamasr gibi nedenlerden dolayr memnurl delilse ve yiiklenici taahhtitlerini yerine

getirmiyorsa yanh olarak yi.ikleniciye ihtarda bulunur. Yi.iklenici sozleqmeye uygun olarak,

iclarenin arrza bakrm onanm ig,in gaftnamede belirtilen siireden daha geg gelinen her takvirn

gi.inti igin sozlegme bedelinin % I (ytizde bir ) oranrnda gecikrne cezaslna tabi olacaktrr.

Ancak bu gecikme sozleqme si,iresince 2 kez tekrarlandrftnda veya on (10) giinli.ik stire

igerisinde olumsuz durumun di.izelmedi[i hallerde diledifii zaman bagka bir htlktlm almaya

gerek kalmaksrzrn tek taraflr olarak sozlegrneyi yazrlr ihbar yolu ile iptal edebilir. Bu

durumda ytiklenici herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacakttr.

2.11. Onanm sotrucu de[igen arzah pargalar Kuruma teslirn edilecektir.

2.12, Ytiklenici bakrm ve onanm srrasrnda gerekli tiim donannnlannt iicretsiz temin etmek

yii ktim I iili.inded i r.

2.13. Biiti.in de[igimler korrtrol denetimine olacak ve tutarra$a ba[lanacaktrr.

2.14. ISO 9001 seftifikastna sahip olacaktrr.
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