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İLGILI FIRMALARA

Hastanemizin ütiyaçlanndan aşağıda cinsi Ve miktan yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu lhaıe Kanununun Doğudan

Temin 22ld (parasal limitleİ kapsammda) Bendi yöntemi ile satm alünacaldr. KDV Hariç en geç 20.10.2020 tarih ve saat [5:00'a

kadar Baştabipliğimize elden veya 04|4 3l8 94 23 nolu fax'ımıza fiyat verilmesini rica ederim.

Teklif Başvuru Yeri
Teslimat yeri
Teklif Tilrü

: Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi

: Hastanemiz ilgili Birimi
: Teklif Biıim Fiyat - İşin Tamamı

UZ.Dr.Emre ALTINTAŞ
Hastane yöneticisi
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DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR vE ALIM şARTLARI
l. Teklifedilecek tıriln (TSE,lSo,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.

Teklifedilen matzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren ..... gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)

Teklif edilecek matzem€ler €n az l yıt yüklenici Iirma garantisi altında olacaktır.
Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye saymanlığmca Nakit durumuna göre yapılacaktır

Fatura bedeli iizerinden kanuni kesintiler yapı|acaktır.

Teslim yeıi muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdrr.
lhaleyle ilgiti çıkabilecek anlaşmazl*larda Akçakale mahkemeleri yetkilidir.

Ürüne ait garanti belgeleri malur teslimi srrasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınr Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.

Malzemelerin montaj ye ooarrmı yOkl€nici firma tarafından yapılacaktır.

T€klifini verdiğiniz ürünün barkod numaıasını teklif kığıdrnA yazınız.
Toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

iz ürünün markasrnı belirtiniz.
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FiRMA iSMi
TEBLiGAT ADRESi
VERGI DAIRESI VE
TELEFON VE FAX

Tekllifini

Mılın /Sıra No TutarBirimAdı Miktar Biiiın

14

l3
|2

l0 i

l

6

4
3

l



oNARlM (TAMİR) HlzMErl

Bu şartname kapsamına giren cihazlara ait her türlü parçanın mekanik, elektronik ve elektrik
arızaların onarılmasını kapsamaktadlr. Parçaların arızasl durumunda, yedek parçaların değiştirilmesi,
yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü onayı neticesınde olacaktır. onay alınmadan yapılan parça
değişikliklerinde yapı ve Teknik işler Müdürlüğü, yedek parça teminini parçasız bakım ve onarım
hizmeti veren Firmadan temin edebileceği gibi, başka Firmadan da temin edebilir.Temin edilen yedek
parçalar ve aküler Yüklenici tarafından ücretsiz monte edilecektİr

AR|ZAYA MÜDAHAI_E

Baklm hi2metleri esnasında herhangi bar arıza tespit edillrse veya işveren tarafından herhangi bir arı2a
üzerine onarlm talebi olursa söz konusu arızaya 15aat içerisinde müdahale edilecektir. Arlza ile ilgili
yedek parça ihtiyacI ayrıca ücret|endirilir.
Ar|za ihbarlnln bildiriImesinde bir anlaşmazlık söz konusu olursa, hastanemizin teknik birimlerinin
telefon, faks yada elektronik posta ile bildirim saati ve kayltlarl dikkate alınacaktır.
yüklenici Firma ar|zayl gaderemediği takdirde problemi başka kaynaklardan çözecek ve meydana
gelebilecek fatura Yükleniciye fatura edilecektir.

soRuMtutUKLAR

yüklenici nin teklif aşamasında daha önceden bu işe dair iş deneyim belgesini ve personelin eğitim
belgelerini ibra2 etmek zorundadır.
cihazların bakım ve onarımı yapılırken işveren bir elemanını bakım yapan yüklenici elemanlarına
yardımcı olarak verecektir.
yüklenic|, hastanedeki lş sağlığı ve Güvenliği kurallarına ve talimatlarına aynen uyacaktır.
Yüklenici; iş ile ilgiIi çalıştıracağı personelin muhatabı ve 50rumlusudur.
Bakım elemanIarının iş güvenliğine uygun çalışmasından, gerekli her türlü iş 8üvenliği malzemesinin
teminınden Ve kulIanımından yüklenici sorumludur.Gerekli iş Sağlığı ve GüVenliği malzemeleri; Darbe
emici şapka, Kulaklık, Gözlük, Eldiven, iş tulumu vb. Yüklenici firma Şanlıurfa il sın|rlar| için
düzenlenmiş hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olacaktır. teklif aşamasında ibraz edecektir.

GENEt

Bakım Onarım Sözleşmesi 2 yıl dır.
Periyodik koruyucu bakım ilk yıl için 5 defa(2 ayda bir bakım), ikinci yıl için 4 defa (3 ayda bir bakım)
olmak üzere 2 yıllık 10 bakım yapılacaktır. Toplam 10 Bakım Yüklenici ar|zaya 1saat içerisinde
müdahale edecektir. yüklenici kesintisiz Güç kaynaklarını faaliyette geçirilmesi 1( bir } iş gününden
fazla süre olması halinde, cihazların yerine geçici olarak eşdeğer ciha2 taklp, çaIlşlr vaziyette
bırakacaktır. Toplam Bakım Onarım Yapılacak Ups Adedi 8 adetdir.

ünüı.ı ADET ADET

120 KVA 1 10 KVa 1

80 KVA 1 2

60 KVA 1

40 KVA

nBül ,p

ünüı,ı

3 KVa

2



Akçakale devlet hastanesiUpsPeryodik Bakım Onarım Teknik Şartnamesi

uüıer
Tekni

Periyodik koruyucu bakımın amacı UPS'leri çalışır halde tutmak ve arlza ihtimalini minimize etmektir.periyodik bakım ve onarım hi2metleri sırasında kullanı|acak her türlü yedek parça servis işlemi
sonunda ayrıca fatura edilecektir. Ancak yüklenici bu tür parça değişikliklerinin onayını bakım
işleminden önce işveren teknik elemanından almalıdır.
AŞağlda bahsi geÇen ölÇme ve kontrollerde yapılan tespit|erin, giderilen arızaların, bakım esnasında
sarf edilen yedek parçaların yazıldığı servis bakım formu, imzalanıp bir kopyası idareye teslim
edilecektir.
Ekli listedeki tüm cihazlara periyodik bakım yapıldığını gösteren servis formları tamamlandıktan sonra
Firmaya ödeme yapılacaktır.
Arızası tespit edilen yedek parÇalarln isimleri, verilen teknik yedek parça listesindeki tanImlarlna
uygun olarak açık bir şekilde servis formlarına yazılacaktır.
Yüklenicl her PeriYodik baklm hi2meti sonunda yapılan işi, testleri ve ayarlamaları, işveren teknik
elemanlarına bizzat 8östererek bakım ve servis formlarlnl imzalatacaktlr.
yüklenici elemanı yazdığı formlarda hangi periyodik bakım olduğunu açıkça belirtecektir.
Cihazların kurulu bulundukları ortamda yapllan tamir bakım işlemleri Yüklenici personelinin hatalarl,
ihmalIeri veya dikkatsi2likleri sonucu, Yüklenici elemanlarına veya şahıslara verilebilecek bedensel
maddi zararlar ve neticeleri Yüklenici sorumluluğunda olacaktlr.

Koruyucu Periyodik bakım aşağıdaki işlemlerden oluşur;

' UPS cihazı Normal çallşlrken fiziki olarak kontro| edilir, UPs ekranından Giriş /Çıkış Voltaj, Akımları,
Frekans, DC Voltaj/Akımı, sıcaklık ve Yük değerleri kontrol edi|ir ve servis formuna yazılır. . Ups
cihazı kesintisiz bir şekilde Bypass pozisyonuna alınır ve açılıp temizlenir. . UPS
cihazı temizlendikten sonra elektronik parçalar/bağlantIlar fiziki olarak kontrol edilir.
. UPS Aküleri, yük konarak test yapılır ve bağlantılar kontrol edilir.
, ups cihazı, kesintisiz bir şekilde Bypass pozisyonundan on - llne pozisyonuna getirilir.
. UPS şarj devresi Voltaj akıml kontrol edilir. . UPs Çlklş
voltajı akımı kontrol edil|r. . Ups cihazı Giriş Voltajı kesilir ve Akü ile
ÇahŞtlrlllr. UPs cihazl Akü ile çalışırken, Dc Vo|taj/Akım değerleri alınır ve Aküler kontrol edilir, UPS
çıkış voltajı ölçülür. , ups cihazına Giriş voltajı verilir ve Normal çalışır pozisyonuna
getirilir. UPS DC Voltaj| / Akımı kontrol edilir ve DC şarj Akım değeri alınır.
o Test bitiminden sonra, UPS c|hazı Normal çalışır, arızasız bir şekilde bırakılır ve servis raporu yazılıp
yetkiliye Teslim edilir
, Temizlik;sistemin çallştlğl kapall ortamln aşlrl kirliliği nedenıyle, kompakt ve kapalı, kontaklı
mekanİk anahtarların Termik manyetik şalter, W otomat, kontaktör Vs.
. Bağlantıların kontrolü.

' Elektronik devrelerin fonksiyon kontrolü yapılır.. inverter çıkış manuel By_pass kumanda sistemi ve
Direkt Geçiş Devresinin kontrolleri ve fonksiyonlarının yük altında testi.
. sistem içindeki Trafolar ve Kondansatör|erin kontrolü Ve ölçülmesi.
. kuru Akülerin kontrolü
, Arı2aların tespiti ve arızalı parça veya kompanetlerin yenisi ile bedeli karşılığında değiştirilmesi
koruyucu bakım slraslnda kullanılacak her türlü sarf malzemeleri yüklenici taraflndan temin
edilecektir. Bu malzemeler istekliye fatura edilmeyecektir.
. Ups ekranındaki ölçüm değerler kalibrasyon kontrolleri
. Ups in ve panolarlnln termal kamerayla kontrol edilmesi
. Aküler deşarj, test cihazlyla ölçülmesi yapılır. . Topraklama ölçülmesi m8 İle sahada
ölçülmesi Yaplllr.
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