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KONU : Harran Universitesi Ara$trrma ve Uygulama Hastanesi Binasrndaki Mekanik tesisatln kontrol

sisteminde bulunan kontrol cihazlan ve saha elemanlartntn periyodik olarak kontrol edilmesini ve

gerekli diizeltmeleri kapsar. Klima santralleri, kazanlar. ponlpalar. boyler, sogutma gruplarrnda

bulunan sistemin aktif olarak galrgmasrnr sa$ayan saha ekipmanlartntn ve kontrol cihazlartntn sahada

ve bilgisayar ortamrnda kontrol edilmesi. Bina Ydnetimi ve Otomasyon Sisteminin faal tutularak

arzalaran raporlanarak ilgili finna ve hastane yrinetimine bilgi verilmesi, anzalarrn takibini

sa[layarak sistemin standartlara gore bakrm - onarrm hizmetlerini kapsryacak tiim gerekli donanlm

teghizat teminini sozlefme tarihinden itibaren I (Bir) ytl siire iie hizmetin sa[lanmast.

l.l. Yiiktenici Firma, Mekalik tesisatln kontrol sisteminde bulunan aqaprda Iistesi verilen kontrol

cihazlal ve saha elemanlarrnrn periyodik olarak kontrol edilmesini ve gerekli diizeltmeleri

zamanrnda ve eksiksiz saIlayacaktrr.

a. S rcaklrk Sensrirleri

b. Basrng Sensijrleri

c. Hava Hrz Senscirleri

d. Fark Basrng Anahtarlart

e. Fark Basrnq Sensorleri

f. Oda Tipi Nem Sensorleri

Oda Tipi Nem ve Srcaklrk Sensorleri

Kanal Tipi Nern Sensiirleri

Kanal Tipi Nem ve Slcaklrk Senscirleri

Kanal Tipi S rcakhk Sensdrleri

Daldrrma Tip S rcaklrk Sensorleri

2 yollu motorlu vanalar

3 yollu motorlu vanalar

DDC Otomasyon panolan

DDC Otomasyon panolarrnda bulunan ana iglemci kontrol cihazlarr

DDC Otomasyon panolartndan bulunan ana iglemciye ait ek modiiller

DDC Otomasyon panolartnda bulunan aydtnlatma lambalarr

DDC Otomasyon panolan ile sahada bulunan saha ekipmanlarlnrn gift taraflr u9

ba!lantrlannr kontrolleri ve ug testleri

s. DDC Otomasyon panolan arastnda bulunan haberlegme hatlart

t. Ameliyathanelerde bulunan pozitif basrnglan hepa filtre kirlilik anahtarlannrn

kontrolleri
u. DDC Otomasl'on panolarr ile MCiC giig panolarr arastndaki haberle;melerin

kontrolleri
v. DDC panolarr ile tsina Yijnetim Sisteminde bulunan merkezi haberlegme iinitesinin

kontrolti
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1.7 .

w. DDC panolart ile Bina Ydnetrm Sisteminde bulunan merkezi haberlegme

bilgisayannrn kontrolil ekran savfalartnt kontrolii ve diizenlenmesi'

DDC panolan ile Bina Ycinetim Sisteminde bulunan merkezi haberlegme unitesinden bakrm

rincesi gelmiq olan alann bilgilerinin sahada kontrol edilmesini saIlayacaktrr'

DDC panolarr ile Bina Yonetim Sisteminde bulunan merkezi haberlegme iinite sinden gelen

alarmlarrn kontrol edilmesi sonrasr idare tarafinda de$igtirilmesi gereken ekipmanlann tespiti

ve rapor ile idareye sunulmasr sa[layacaknr. Omek : Hepa filtreler ,klima santrali G4

filtreleri. sahada krfllmrE koparrlmrg olan saha ekipmanlarr (Srcaklrk sensort.hrz sensririi vb)

Yiiklenici firma yerinde yapacaEl Ayhk kontrollerde lsltma ve sofutma ekipmanlarlntn

kontrol edilmesi var ise anzalann tespit edilip gerekli raporlamantn haztrlanmastnt

saIlayacaktrr.
yaprlan kontrollerde var ise anzalr saha elemanlarrnrn. garanti kapsamlnda olmast

durumLrnda iicretsiz olarak defiigtirilmesi. kullanrcr hatalaflndan ve galrgmadan dolayr

kaynaklanan arrzalar var ise idare tarafindan tedarik edilen ekipmanlarrn iicretsiz sisteme

montajlnrn yaprlmasr ve gahqrr gekilde idareye teslim edilmesini sallayacaktlr'
yUKLENiCi her ay sdzlegme stiresince Madde 1.1 de belirtilen sistem kontrollerini hastane

biinyesi igerisinde yapacak ve rapor halinde idareye sunacaktlr.

Ytklenici firma ayhk bakrmlar haricinde uzaktan baflantr ile salladr[r sistemin durumunu

giinltik rapor olarak idareye sunacakttr.

idare standart bakrm haricinde sozlepme siiresince 4 defa ACiL durttmlar igin gafirrma

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

giderecektir.

Yiiklenici Firma Mekanik tesisatln otomasyon kontrol sistemine ba[lr olarak qahgan

cihazlafln, sdzlegme imzalanmtg ilgili firmalann telefon ve gafrr sistemlerini kendi

btinyesinde bulunduracak ve arrza durumlarrnda irtibat saflayarak birebir artzantn giderilmesi

iQin talimatta bulunabilecektir.

1.10. Bakrm cincesi ve bakrm s resi boyunca Merkezi Sisteme ait otomasyon bilgisayarrnda

olabilecek olan viriis ve arrzalardan dtiirii olugacak her tiirlii hatanln giderilmesi ynklenici

firma yiikiimlii lti[tinde olup gerekli onlemleri almak ve yedeklemeleri yapmak ytiklenici

fi rma sorumlulu[uttda olacaktrr.

l.ll. Bakrm siiresince idare tarafrndan gorevlendirilen personel Yiiklenici tarafrndan

g6revlendirilen bakrm personeli ile birlikte tiim sahada bakrm siiresince beraber olacak ve

bakrm sonunda teslim tutanaBrnr idare adrna imza alttna alacakttr'

1.12. idare mevcut otomasyon sistemine zaman igeresinde ilave etmek istedi[i saha

ekiprnanlarr igin (Sensor-rnotorlu vana-DDC kontrol grubu panolarr vb.) YUKLENICI den

servis hizmetleri kapsamlnda hizmet isteyebilecektir. Bu tiir servis hizmetleri kar;rlrkh

mutabakata vartlacak i9 programr ve satl! teklifi ile gerqekleqtirilecektir'

2. GENELHUSUSLAR:

Bu gartname Mekanik tesisatln kontrol sisteminde bulunan kontrol cihazlarr ve saha

elemarrlannrn periyodik olarak kontrol edilmesini ve gerekli dtizeltmeleri kapsamakta olup,

garanti siiresi soltrast alza durumlarrnda yedek parqa harig (Hastane satlnalmasr taraftndan

temin edilecektir.) biitiill iiretici firma baflanhlan yiikleniciye aiftir. Bunun igin herhangi bir

bedel odenmeyecektir

Ytiklenici firma sistemin Tgiin 24 saat uzaktan ba[lantr ile sisteme erigim saflayarak gerekli

rriidahalede bulunulmastnt ve sistemiu aktifolarak galrgrrlrIrnr safilayacaktrr'
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2.3. Ytiklenici ve hastane teknik ekibi tarafrndan bulundurulmasr gereken acil yedek parga listesr

olugturulup hastane tarafrndan sa[landrktan sonra bir yedek parga deposu olugturulacak ve

malzeme girig grkrglarrnrn kayrtlarr hastane teknik personeli tarafrndan tutulacaktrr.

2.4. Yiiklenici firma. Mekanik Tesisat otomasyon sistemleri montaj vela imalatlarr konusunda

benzer kapasitede i9 bitirme belgesine sahip olacaktrr'. Proje dahilinde sistemde kullanrlan

kontrol cihazlarrnrn gerekli eEitimlerinialdrIrna dair sertifikalarrnr ibraz edecektir.

2.5. Yiiklenici firma uzaktan ba$lantr durumunun haricinde, mesai saatleri igerisinde hastane

biinyesinde sistemi gahqrr vaziyette tutacak personelini bu lunduracaktt r.

2.6. Yiiklenici idarenin istihdam edece[i teknik personelin ihtiyacr oldulu e[itimleri ticretsiz

olarak verecektir.

2.7. Finna higbir ihtar ve tkaza gerek kalmakstztn gallqma anrnda gerekli olan tlim emniyet

redbirlerini zamanrnda almak. kazalardan korunma usul ve garelerini personeline ogretmek

ve uygulamakla yiikiimliidiir. Bu itibarla taahhiidiin yanrnda gerek ihmal dikkatsizlik ve

tedbirsizlikte, gerekse ehliyetsiz personel gahgtrrmaktan veya herhangi sebeple vuku bulacak

kazalardan firma sorumludur. Yiiklenici, iq Kanunu'nun i9 sallr[r ve ig giivenligi

hiikiirrleri'ne gdre personelin sailrfrnr korumak tizere her tiirlii saEhk ve emniyet tedbirlerini

alacak ve tehlikeli kogullarda galtgtlmastna izin vermeyecektir. Yiiklenici iq ve i;9i sa[lt[r ile

ilgili mevzuat ve hi.ikiimleri yerine getirmekle yiikiimliid0r.

2.8. Yiiklenici ipin bitiminde firn.raya tahsis edilmip/verilmip bulunan yerlerin ve malzemenin her

tiirlii bakrm ve temizli[ini .vaparak ig-verini sa[lam ve temiz olarak btrakmast zorunludur.

2.9. Periyodik bakrm onarrm srrasrnda (garanti siiresi sonrast ) defiigmesi gereken pargalar

Hastane idaresinin yapaca$r piyasa rayiglerine gdre araftlrllarak temin edilecek ve

yilkleniciye teslim edilecektir. Yiiklenici deli;en pargalan bir tutanakla Hastane idaresine

teslirr edecektir.

2.10. Stizlegme siiresi iginde Kurum. yiiklenicinin yapmrg oldufu bakrm, onartmlardan

hizmet aksamasr gibi nedenlerden dolayr memnun defiilse ve yiiklenici taahhiitlerini yerine

getirmiyorsa lazth olarak yiikleniciye ihtarda bulunur. Yiiklenici stizleqmeye uygun olarak,

idarenin arrza bakrm onarrm igin gartnatnede belinilen siireden daha geq gelinen her takvim

giinti igin sozlegnre bedelinin % I (1,iizde bir ) oranrnda gecikme cezaslna tabi olacaktlr.

Ancak bu gecikme sozlegme siiresince 2 kez tekrarlandr[rnda veya on (10) giinliik stire

igerisinde olumsuz durumun diizelmedifi hallerde diledi[i zaman bagka bir hiikiim almaya

gerek kalmaksrzrn tek tarath olarak srizlegme-vi yazrh ihbar yolu ile iptal edebilir. Bu

durumda yiiklenici herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacakttr'

2.11. Onarrm sonucu de$igen arrzalt pargalar Kuruma teslirn edilecektir.

2.12. Yiiklenici bakrm ve onanm srrasrnda gerekli tiim donanlmlartnt ticretsiz temin etmek

yiikiimliiEilndedir.
2.13. Biitiin deEi$imler kontrol denetimine olacak ve tutanala ba[lanacaktrr.

2.14. ISO 9001 sertifikastna sahip olacaktrr.
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