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DiKKAT EDiLECEK HUSUSLAR vE ALIM şARTLARIl. Teklifedilecek ürün (TsE,Iso,cE vs) belgeleİine haiz olacalİır.2, Teklifedilen ma]zemeIer kesin sipaıiş torihinden itibaıen 7 giin içinde teslim edilecektir.(firma taıafından yazılacak)3. Fafura bedeli üzeriıden kanuni kesiıtiler yapılacaktu.ıl. Teslim yeri muayene komisyonu nezaİetinde Hastanemiz depolarıdı..5, Ürüne ait gafanti belgeleri malrn İeslimi suasında Hastanemiz Dayanıkh Taşünlr Kayıt Kont ol Birimine teslim edilecekir.6. Teklifini verdiğiniz üriınün UBB kodunu tek|ifkağıdına yaz ınz.
7. Tekllifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.
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G EREKÇE

Hastanemizde bulunan hemşire çağrı sistemi yıllık olarak peridyodik bakım ve onarımı

içi n h izmet alımına ihtiyaç v ar dır.OI l O2 l 2O2I

Gereğini bilgilerin ize arz ederim.

SlR.\ ADET MALIN/İŞİN ADl

l l lEMŞiRD ÇAĞRl SiSTEMİ
BAKIM VE oNARtMl

t,UİıD.
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-Z (it)YlıJx PERİYoDix BAı«M vE oı{ARıM TEK]ux şARnAMESİ

o|.o3. 2o2 t, ol, 0ı,2ozı
:j!lTi"İ}'i,Tjiil:"İi l1ffi:l"*i;:"r;;i;;il;*,,i§;;:ff:*, ayda bir 4tdörü defu lıbid yn boyu

ı-sisrEuıu:

a) Diiital hemşare çağrl / görevliçağrlma sistemi

ıBAI(ıM süREsl:

Sözleşme amzalanma taıihinden başlayarakQİOlJ.Qğtarihine kadar geçerliolacakhr.

.}BAKIM ıGPSAM VE AMAcl:

Genel
öncelikle hemşıre çağrı sisteminin tiim saha elemanlarlnln kontrolü yapIllr;

(ablo bağlantIarı
klemens kontrolleri
İç ve dış bakımları
Adres balgi kontroıü
Kapl ğstü lamba kontrolü
Çağrl resetprizi el seti kontrolü
Lamba kontrol devresi kontıolü
cihaı tipine töre tesder yapılır.(Her bir adrese ait olan cihazlarln çalıştığ 8ir2lemlenir.)

Yukarldaki testler ve kontroller tamamlandıktan sonra;
Hem5ire çapr| panelinin bakln yapllır.

. Enerji bağantları kontroledilir, vo}tajı ölçülür

Mevcut Duital hemşire / görevli çağrl sisteminin randlmanll olarak faal halde çalışmasının sağlanması, periodikolarak önleyici baklmların 2aman|nc|a ve mumtazam ,ao,ıa"a,, ,"va*a gelen arızalara müdahale edilerek
:İ',*1H:' 

normal ömİünü do|duran parçaların t"oİıi ı-ş,ı,e, Lgiştirilmesi ile diğer aksamların kontroı

$BAKIM YAP|ıAGA|( sisrEM vE DoılANlMtAR:

MevcUt dİital hemŞire / 8örevli Çağrı sistemi ile il8ili her türlü malzeme, ekipman ve bağlanh elemanları.(bak|myapılacak sistemler ihaleye katıacak firm"|ar taratinJ"n-,J;;*ff#; sonra teklif verilecektir.}

&BAKıMlN YAplı_AcAĞı oöıeııırn:
yap acak ilk baklm tarihi sözle§menin yapı|masından itaberen 10 gün içerisinde olup. diğer baklmlar ,lemeydana gelen arlzalarln giderilmesi; zaruri ha|ler aş,J. İ"İırı"*" tarihlerde mesai saaderi dahilinde yılboYunca toPlam 4 defa yapıhr. &iz|eşme süresince 

"İrİ"İ,ı"..ı "r"rıara 
karşı ücıetsiz teknik servis hizmetisağlanacaktır, Me,ai saatler dl§lnda arı2a olması halinde ıİ"."nİn gar"rı.naireceği personel göıetimindebelirtilen süreler dikkate ahnarak müdahale yapılacaktır.

7-HEM$,E/GainEuJ çıĞı§srrııj ıınlvoı{r,A*rıaAşAJrdAı.ARlc

1-Kot{U:

ERGÜNMe
M1.lJ YıD. ,6,ffil,tu,



. Tuş taktm kontİol ediIir,

' Panele bağ|l kablo tesisatnda herhangi bir sorun olup olmadığı cihaz regist€r €dileıek test edilir.' ;ffii: 
klemens bağlantılarl kontrol edilir, çlk|şlarln vbltajl oçtilereı< nominaı a.ğurau oırp oir"a,ğ,na

sistem tamamen elden 8eÇirili', acil rıe normal çqğı alarmları verilir, cihazlarln iç ve dış bakımları son bir kezgözden geçirilir.

Bakm e§na§nda karşılaşılan arııah cihazların arlzaya geçme sebebi belirlentikten sonra; tamir edilebilarsetamiri, tamir imkanl yok ise idarenin yazı|ı onayı ahndıktan ionra bedeli karşılığl değişiminin y"pı.rr,. - 
'-

& ARlzA HAJııDE MÜDAHAıE süRE§ı:

Arıza halinde, firmaya yazıtı olarak bil8i verilİnesinin ardtndan en geç 4 saat içerinde müdahale etmek ve en 8eç8 saat iÇerisind€ arızayı gidermek zorundadlr.Ancak tespit edile-n arıza yedek malzeme 8ereksinimi ise idaremalzem€yi teman ettikten 8 saat içerisinde arlza sonlandırılacaktır.

}ÇAI§MA USUU"ERİ:

aİ

bı
Arlza adarenan sözlü veya yazılı (yazl, fax,mail vs.| iletişim araçlarl ile bildirilir.
Firma taraflndan yapılacakbakımlar ile meydana gelen arııalara müdahale idarenin çallşma saaüeri
içerisinde, adarece uy8un görülmesi mesai saatı dışında yapılabi|ir. Firma çahşmalarınl idarenın
8örevlendireceği teknik personel nezaretlnde yapar.
Arıza halinde veya aştnan parçaların değitirşlmesi durumunda çıkan parçalar idareye tutanak veva
baklm formu ile teslim edilir_
PeriYodik bakmlarda ihüYaÇ duyulan, özel sıvılar ve sarf malzemeleri bakım ücretine dahil olup ayrıca
bar bedel ödenmeyecektir.
Firma değişmesi gereken parçalar için deği§tjrilme / yenilenme sebelerıni bildirir idarenin uygun
bulması ve bilgisı dahalinde değişikliği yapar ve bu parçalar için ayrıca fafura bedeli karşılığı ödemiesiyapılır.

Yapllan her bakımda. bakım formları wya bakım servi§ raporu idare Der§oneljne teslim edilir. Personel
taraflndan yapılan baklm kontrol edilerek imzalanlr.

Firma yapılacak iş konu'unda en aı 5 yıl faaliyet gösteriyor olmaı ve idareye belgelemelidir.
aaklm yapllacak sistemin teknik prensibi, ö2ellİği ve kullanlm| konusunda idarenin en aı 2 personelini
bilgilendarecek ve eğitecektir.
Firmanın baklml ve arızaları 8aderi|mesi §raslnda idarenin uyarı ve talimatlarl doğlultusunda azami
dikkat ve özeni göstererek servis vermekıe yükümlüdor.
.Ra.kfrr gsn-a.,ıdia 

'ekni|, 
.oxınği ve lsçil-ıtİe.n İaxn^klanan aİualaJdan furııasrırrımlrrdrrr-

Arızalara müdahala ve gaderilmesinde yapllan bıldirime 4 saat içerisinde cevap vermemesi, kayfsız
kalınması ha|inde idarenin uyrayacağl zararl tanzim etmekten sorumludur.
Firma işin bir kısmını ya da tamamln| att yük|eniciye yaphramaz ve ihaleyi İazanan firma idarece kabul
ediImedikçe bak|mlnl başka fi rmaya devredemez.

cl

d)

e)

g} Garanti süresi ve kapsaml esaslarında olmak üzere, firma taraf|ndan değişürilen parça en az 1 yll
süreYle garanti edilecek, üretim hata' veya hatalı bakm nedeniyle değiştirilen /yenilenen parçalar için
ayrlca bir ücretödenmeyecektir.

h) xizmet sunucusu yapacaÜı her türlü baklm ve onartmda 8erekıı emniyet tedbİrlerini almakla
ni{timtldtir. OtnŞıOtıtcel- aıarfrangi üın afta. tgfa ıılaydarı dare §ğrrımtr t fuürıaraca{tr_ Ba*,,ıt
esnaslnda sisteme verilec€k her türlü zararln tazmini yükleniciye aittir.

il ıastane yönetimi lüzum 8örmesi halinde 15 gün önceden yazıh bildirlmde bulunarak sözleşmeyi
feshedebilecektir.

ıGFıRMAluıil soRuMtutuĞU:

f)

aI

b)

Cİ

d)
e)

f}

Me ERGÜN
LU YtD.ll UM 4,$t{,ttı



t) FirrE sözleŞme süresance sistemde kullanllan malzemelere ait yedek parçayl üretimi devam ettiği
sürece temin edebileceğini taahhüt eder.

hl Bakımı ve arlza durumda ortaya çlkan her tiırlü çöp ve malzeme aüklarınln tah|iyesi firmaya aittir.i) sistem bilgisayara entegre ediımelidir.

tl- ııECuıRl HAıIR.

Bu teknik Şartname ile saün ahnmak istenen hizmnetlerin idarenin istediği sürede giderilmesıne manl
olabilecek, hizmet sunucusunun ve idarenin yetkisi ve 8ücü dışında olan olaylar olup; hizmet sunucusu veya
idarenin Çal§ma yerinde meydana ge|ebilecek yangın, deprem, sel felakeü gibi her tiir doğal afetler ve grev,
savaŞ veya seferberlik isyan, ayaklanma, hırsızlık, ambargo, gibi force maiör kabul edilen haller. sa|gln
Aastafı((arın soryaf oaaYaarln meydana 8ermesiyfe ööfgeye gırış çıt§ın resma ma(amrar iararindan ya5akfanması,
'mecburi halleı' kapsamında kabul edilecektir.

ı:ı- cEzAıAR vE KEsıııTlıfR:

d)

Her hangi bir çrekçe olmalsıuın periyodik bakımın yapılrıudığı ay/aylara isabet eden bakım bedeli
ödenmeyecektir.
Fİrma 4 saat iÇerisinde arEaYa müdahale eğnediği veya 8 saat içerisinde artza tiderilemediği taktirde 6
aylık bakım bedelinin %1 kadar ceza kesiliİ ve her geçen gün için 96ı alave edalir.
Firma PeriYodik bakımlarda 10. Maddede belirti|en hususlar dışında personeI görevlendirmesi, azami
dikkat ve özen göstermemesi, tekniğine uygun yapmamasl teknik ve işçilikten kaynaklanan arızalar
sebebi ile sastemin arlzaya geçmesi ve 8 saat içerisinde afpanın giderilmemesi halinde verilen zararın
ramamlnı karşılamakla yükümlo olup, ayrıca 6 aylık bakım bedelini, %1 kadar ceza kesilir ve her 8eçen
gün %1 ilave edilir.
10. Maddenin ( f ) bendinde belirtilen hususun gerçekleşmesi durumunda idare söı konusu arızayı
başka bir firmaya yapüracak ve bedeliniilgili firmanln alacağından kesecektir.
Yapdan kesintiler takip eden dönemdeki ılk hak edişten resmen kesilir; firma bU kesintiye itiraz
edemez.

e)

1}ÖoEME şARn-ARl:

a) Periyodik olarak yaplıacak bakımlara müteakıp muayeneıer sonunda hizmetin kabulünün
yapılmasından sonra, diıenlenecekfatura karşıllğında hizmetin bedelivükleniciYe ödenir.
Her tğrlü ödeme türk parası olarak yapılacaktır.

Ş,igİaa/ae 
',{'*,liiFla|€r,i?e 

a|€un ohraİ |ğ!ı{il .,fra.ın bedat {İıtııra bOderl )ıa$' İesjntj ue cezaleı
dğşüldükten sonra idare taraf|ndan ödenir.

b)
c)

1+ Aı.JıvcAı( EMıvivrr rrmiuni:

üN RK
M

a)

b)

cl

\

t,U ]aıD. H UsU

Bakım aşlem|eri sırasında olması muhtemel kazaYa karşl ikaz ve emniyet tedbirleri firma tarafindan alınacak ve
emniyeti 8erektiren uyarl ve talimaüar istemlerin 8örğnür yelerine asılacaktır. Aksi taktirde doğabilecek her
türlü kaza ve aksamlndan çıkacak zarar ve harslardan firma sorumlu o|acaktır.


