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Tekıifv€ren lirmantn
Adı Soyadı/ Ünvaıı Firma yetkilisi
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tiaks
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satlnalma Birimi
Adres: Adnan Menderes Mah, Turgut Özal Bulvan No:17
63500 Akçakale/ŞanlIurfa
E mail ]satjnalmeakcd@gmail com

Aynntlll Bilgi lçin: sat|nalma
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Faks : 0414 318 94 2} 0414 318 94 65
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PARçA HARiç FoToKoPi MAKiNALARl
BAK|M oNARlM HizMET AtlMl TEKNiK şARTNAMEsi

1. BAK|M VE oNARlM HizMETiNiN KAPSAMl
Hastanemizde kullanılan ve aşağıda özellikleri belirtilen cihazların, belirtilen şartlarda

perjyodik bakım Ve arızalarının giderilmesi hususunu kapsar.

2. BAK|M YAPll_AcAK c|HAztAR
2.1 Epson M 200 = 19 Adet -Fotokopili yazlcl
2.2 Epson M 100 = 7 Adet -Yazlc| özellikli
2.3 Epson M 1100 = 10 Adet - Fotok()pili yazlc|

2.4 Hp Laserjet Pro MFP M 127 Fn = 1Adet- Fotokopili yazıcı
2.5 Muratee MFx-3530 = 1Adet - Fotokopili yazlcl

2.6 cANoN MF 237W(i senseys) = 9 Adet - Fotokopili yazlcl
2.7 oki 3390 MT = 1Adet - Fotokopi iVazlcl
2.8 Hp color laser get pro MFP M28: FDN =2 Adet renkli - Fotokopili yazlcl

2.9 Samsung x press M 2070 fwz = 8 Adet - Fotokopili yazıcı

2.10 Hp laser jet pro 200 color = 2 Adet - Fotokopili yazlcl

2.11 canon MF 229 dw = 5 Adet- Fot(,kopili yazlcl

2.12 Epson workporce pro wF-5799. 1Adet - Fotokopili yazıcı

2.13 samsung Mt 1660 = 1Adet - Fot]kopiIi yazlcl

2.14 samsung cLP-680 ND = 1Adet renkli- Fotokopili yazlcl

2.15 Taskalfa 3010 i= 1Adet - Fotokopili yazıcı

2.16 Hp laser get M 1522 NF = 1Adet - Fotokopili yazlcl

Toplam yazıcı sayıs| 68 adet olup değerlendarmeler adet sayısı üzerinden yapılacaktır

3.2 Teklif Veren firmanın il sınırları içlnde bulunmasl gerekmektedir. Cihazlar ile ilgili 12 ay

süresince ( 2 ayllk rutin bakım) "Parça hariç bakım anlaşmasını içermektedir."Parça değişimi

idarenin bilgisi dahilinde ve idare istediği takt'rde yapllacaktlr. Periyodik bakım 2 aylık periyotlar

halinde yapılacaktır. Periyodik bakım dışında,ırıza olması halinde müdahalelerden servis ücreti

alınmayacaktır.

3.3 Periyodik baklm süresi dışında arlza olması halinde mesai saatleri içerisinde Ve mesai

saatleri dışlnda arlzanın giderilmesi; ortaya çıkabilecek muhtemel bir arıza halinde bu durum derhal

yüklenici firmaya telefon, faks ve e mail ile biidirilecek; bildirimden itibaren aynl gün içerisande firma

arızaya müdahale ederek idareyi konu hakkında bilgilendirecektir. Cihaza yerinde müdahale edileceği

taktirde 1gün içerisinde arlza giderilmetidir. t.ğer yerinde müdahale mümkün değil ise idarenin onayı

alındıktan sonra arızalıcihazın yer değişikliğini bildiren ve idare ile firma yetkililerinin ortak

dolduracağı bir form ile cihazın 2 gün içerisinde arızası giderilerek cihaz geri ilgili birime teslim

edilmelidir.

3.4 yüklenicifirma periyodik bakım yapılacağı günleri idare ile görüşerek belirleyecektir

Bakım idarenin belirleyeceği personel nezaretinde yapllacaktlr.

3.5 Yüklenici fir aş pro8ramlna göre periyodik bakımınıve onarImlnl yaptlğl cihazların
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3. BAK|M oNARlM EsAsLARl
3.1 Bu şartname yukarıda belirtilen cihazların 12 aylık bakım ve onarımlarını kapsar.
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bakım esnasında oluşabilecek arızaların hiçbiı ücret talep etmeden giderecektir

3.6 Cihazın tam randımanlt çalışabiln esi için arızalı parçaiarın ori.jinal etiket numaralı
parçaları olmak koşulu ile idarenin onayı alınCıktan sonra firma tarafından değiştirilecektir.

3.7 Arızalı parçalar yenisiyle değişir ise 2 yıl garantili, arızalı parçalar üzerinde tadilat yolu ile
arıza giderilecekse en az 5 ay garantili olacaktır.

3.8 Yüklenici firma belirtilen süre zarfında cihazdaki arızayı onarıp cihazı çalışır hale
getirmezse veya bu süreler aşıldığı durumlarda arıza ile ilgili onarım kurum tarafından başka bir
firmaya yatırılıp gider sözleşme yapılan firmanın alacağından mahsup edilir. Ayrıca gecikmeden doğan
zararı yükIenici firma karşılamak zorundadır. Bu durumda kurum ihtarda bulunmaksızın sözleşmeyi
feshetme yetkisine haizdir.

3.9 Yüklenici firma, periyodik bakımIarı sonunda idareye her bakım veya onarım gerektiği
durumIarda; yapılan bakımları gösteren bir rapor verecektir. Bu raporda uygulamalar net olarak
görülecek,anlaşıtır şekilde olacak ve kurum cihaz kullanıcılarının imzaslnl ihtiva edecektar. Firma
sözleşme aşamasında; her bakım Veya onarlm gerektiği durumlarda;periyodik bakımda yapılacak
işlemleri gösterır bir form düzenleyerek, bu form için kurumca beljrlenen yetkililerden onay
alınacaktır.

3.10 Yüklenici firma her arıza ihbarı sonunda gidermiş olduğu arızayı belirterek bir rapor
düzenleyecek ve mutlaka kullanIcllara veya teknik sorumlusuna imzalatacaktlr.

3.11 Cihazın bakım ve onarmalarının tekniğe ve standartlara ( üretici firmanın belirlediği

şartlara ;yönetmelik ve kanunlara) uygun olmamasından kaynaklanan her türIü kaza, zarar ve

ziyandan dolayı firma doğrudan doğruya idareye karşı sorumlu olacaktır.

3.12 Onarım ve bakım cihazların buıunduğu yerde yapılır. Onarım kurumda yapılma

imkanının olmadığı durumlarda dışarıya götürülmesi gerekiyorsa ; gerekçelerinin de yer aldığı servis

formu düzenlenip idareye imzalatlldıktan sonra 8ötürülecektir.

3.13 Yüklenici firma bakım-onarım hizmetini başka firmaya devredemeyecektir.

3.14 idare taraflndan talep edilmesi halinde kullanıcıya cihazla ilgili eğitim yüklenici firma

tarafından ücretsiz olarak verilecektir.

3.15 Periyodik bakımlar rutin bir şekilde yapılacak mesai saatleri içerisİnde ve bakım

işlemleri bitiminde ilgili cihaz idareye teslim edilecektir.
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