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Not: Tek|iflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.



FM 20o GAZLıYANG|N SöNDÜRME sısTEMi PERıYoDıK BAKıM/oNARIM
HızMETi TEKNıK şARTNAMES|

1. BAK|M ONAR|M KAPSAMI:

FM 200 Gazh Yangln söndürmg sistami Gurubunun aşağlda belirıilen şanhr dahilinde, ldarenin belirlgdiği
zamanlarda ve 6 Ayda bir kez periyodik baklmlannln yaPlımasl, anzalann giderilmssi ve sistğmlefin en yüksek
performan§ta çallşmaslnl sağlamak hususunu kapsar. sözleşme tarihi 3,1.12.2019 tarihinde bitecek şekilde imza
altlna allnacaktlr.

2. TAN|MLAR:

2-,ı. ldare: Viranşehir Devlet Hastanesi

2.2. Yüklenici: Bu taknik şarlnamede belirtılen hususlara görs bakm ve onanmlnl üstlenen, özel Veya tüzel
kişiliğe sahip yasal ticari kurum Veya kuruluştur.

3. PER|YoDıK vE ARıZA BAKıM oNARıM HızMETi ESASLARI:

3.1. Bakım hizmeti; Pefiyodik ( dtizenli kontrol, koruwcu) bekım ve o|uşebilecek anzelann giderimi (onanmD için,
g6r6kiyorsa kurumca firmadan v6ya piyasadan tomin edilen paça değiştirmg işlemlarini kapsamakladlr.
Kullanllacak her tğr|ü yedek parça en az l yt sürg ile gararılili olacakl|r_ Yedek parça garanti sğresi içjnde, bu
bak|m södeşmgsi sona grmiş olsa bile anzalanan parça firma tarafindan değiştirilecektir.

3.2. Periyodik baklmlar, kurumun b€lirlediği, hizmetin en az aksayabileceği gün ve saatlerde yapllacaktlr.
Pefiyodik bakımlar Ve anza ile ilgili baklm-onanm faaliyelleri, kurumca aksi istenmedikçe, hafia içande normal
mosai saatleri (0&16) iPrisinde yapılacaktır. Ancak çok acil durumlarda ve bakım_ onanmın tzaması
durumunda, kurumun bilgisi ve isteği doğruıtusunda, bu sürE aş|labilir.

3.3. Yüklanici firma bakım yapmasl gefeken d6nemde galmemiş ye bakımı yapmamış olursa hiçbir hak iddia
edemez. perb'odik baklmlannln yapllmamasl durumunda, sözleşme bede|inan %5 i kesilerek ceza olarak
tahakkuk ğtlirilir.

3.4. Farma, sistemin dovamll çallş|r durumda bulunmasl için FM 2oo Gazll Yangın söndürme sisteminn hertürlü
aksamlnln koruyucu bahmlnl periyodik olarak yapacaktlr.

3.5. Penyodik baklmlarda; yüklenici frma öngörü|en ve karşlhkll belirienen her türlü kalibrasyon Ve ayarlarl
yapac€k|lr. Firma, sistemin bakım ve kalibrasyonu için gerekebilecek her türlü aleti kendisi lemin edecoklir.

3.6. Baklm ve kontrolde yelki ve sorum|uluk, yüklenici 
'irmaya 

aiüir. Kurum yüklenici 
'irmanln 

her türlü
ÇallŞmalannda gözlemcj bulunduracak, göremci elemanln istek ve tavsiyeleri yıiklenici ftrma taraflndan dikkate
.hnacaktlf.

3.7. Baktm hizmetini sağlayan frma Makine/ Elektronik veya Mekatronik Mühandisliği branşlanndan birini
bulundumak zorundadlr.

Meh et
Tekni



4. PERlYoDiK BAKlttloNARttl VE KALıBRASYoN RAPoRLAR|

4.1. Yüklanici 
'iıma, 

sözleŞme aşamaslnda periyodik baklmda yapllacak işlomleri göslorir bir form düzenleyecak,
bu form için kurumca b€lir|enen yotkilaleaden onay allnacakttf.

4.2. Bakım ve onanm hizmeti sonraslnda her FM 2@ gazl| yangln söndürme sistemi, Yetkili seıvis elemanı,
kullanlclsl ve taknik birim elemanl taraflndan çah$lnllp test edilecektir

4.3. Yükıenici frma periyodik baklmlar sonunda, her 9a2ll yangln söndürme sistemine ait (ayn ayn) olmak üzere,
yapllan baklmlan göstsr€n birgr raPoru kuruma VerBoektir. Bu raporda uygulamalar net olarak açlklanacak,
anıaŞlllr Şekilde olacak ve kurum teknik oleman|an va FM 2 ) gazh yangln §öndürme sisıami kullanlcılannln
imzasln| ihıiva odecektir.

Meh

4.4.Yükl6nici İirma anza igin iŞlem yapmış ise, gidermiş olduğu anzayı belirien bir rapor daizenleyec€k ve mutlaka
bu raporu teknik biıim sorumlusu ve cihaz kullanlcl§lna imzalatacaktlr. Dozenlenen bu rapor yapllacak ödemeye
esas olacaRlr.

4.s.Gazll Yangln söndürme sastemleri baklmlan tamamlandlktan sonra kurumun talep ettiği şekilde
Makane/Elektronik veya Mekatronik Mühendisliği branşlanndan en az birina sahip bünyssindğ çaııitıraıgıpersonel ile eğiıimini veıip eğitim alan p€rsonellere sertifika verecektir

4.6.Fima Kurum bünYesinde sürekli görevli bir peconel görevlendirdiyse bu personel aylık rapor|annı frma
yelkjlisine sunacak. sunulan bu rapor lİrma bünyesinde ki Makino/Elektronik veya Mekaro;ik Mühandisi
laraflndan onaylanarak kuruma sunulacakllr.

4.7.Firma Kunum bünyesinde sür€kli görevli bir personel görevlandirdiyse bu personal hana içi sabah o8:oG
16:00 saatleri araslnda her an si§ome müdahale halinde olacaktır. Ayrlca bu personel her gün günlük
bakımlannFkontrollerini yapacakllr. Bu baklmlan-kontrolleri kayıt altlna alacaKlr.

5. ARIZAYA MÜDAHALE EsAsLARl

S.l.Öncaden balidenen koruwo bakım haricinde, FM 2OO gazh yangın söndürme sistemine anza meydana
gelmesi halinde, Teknik Birim yoıkilisi yükleniciyi telefon, faks veya e.Posta ile bilgiıendirir. Bilgilendirma tarih ve
$aıi olarak bildirğnin kayıtlan 6sas olarak aİntr.ldare taraflndan kabul edilebilecek azami müdahaıe süresi 24
saat olacaktlr.

s.2.Anza bildiriminin ardlndan 24 saai içinde müdahalo edilme süresinin aşllması durumunda her gün için ilgili
FM 200 gazll yangln stindürme sistemine pefiyodik bakn onanm sdroşme b€delinin o/o5 (yüzde uel1 oianınaa
kesilen ceza, yüklenicinin ilgili dönemindeki tahakkukundan kesilir.

5.3. Yed6k parÇa iııtiyao bulunmaması halinde anzall cihaza müdahaleden itibaren en geç 24 saat açinde anza
giderilmiŞ olmahdlr. Bu sğrel€r aşlldtğı halde cihaz çahşmtyorg8, geciki|en her gün için periyodik baiım.ıonanm
sözleşme bedelinin % 5'ü kesilergk caza olaEk tahakkuk attirilir.

s.4.Gerekli olan yedek paçanln Yüklenici Firmanln piyasadan teminini müteakip en geç 3 9ün, firmadan
sipariŞini müaakip en geÇ 1 hfra, şay6t ihtiyaç duyulan paça firmaca yurt dlşlndan tomin eoiıeceise en 9eç zı
9ün aÇ€risinde cihaz faal halg getirilmek zorundadlr Firma taraflndan temin edilen yedek parçalara en az 12 ay
9aranti variıecektir.

5.5. FM 200 Gazll yangln söndüme sistemine baklm onanml firma uhdesinde bulunduğu müddetçe, fıma
elomanlan ve l5rmanln bilgisi dışlnda hiç kimse enza baklm V9 onanma müdahale 6t neyecoktir Ancak 5.4_
maddesinde beıirıilen sğreler aşlldlğlnda, anza ile ilgili onanm kurum taraflnden başka bir firmaya yaptlrlllp,
gide,] sözıeyne yapllan firmanln alacağlndan mahsup edilir.

5.6.Kufum, firmanln yaptlğl baklm ve onanm hizmetini t€tersiz gördüğü durumda firmaya ihıar çakecektar Aynl
konu ile ilgili yapllac8k ikinci ihıarda kurum sözleşmeyi tek tarafll fe§h elrne hakklna sahiplir.

5.7.Yüklanici baklm onanm için h6r an gerekli olabilecek harc-l alem yed6k paçalan stoğunda bulundurmak veya
kısa sürade temin etmek zorundadlr.

Tekn
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s.8.Herhangi bir parçanın değişlirilmesine, yenilenmesine veya tamir edilmesine ilişkin tüm karar|ar, firma Ve
kurum leknik olemanlannın tespil edeceği hata, eksik ve kusurlar da firmaca dikkate allnarak gereği yaplıacaktlr.

s.g.Değiştiriımesi icap eden parçalar, bir teknik raporİa kuruma bildiriıecek, bu teknik raporda kullanlcl ve kurum
teknik sefvis yetkilisinin de onay bulunacaktlr. oeğişen Paçalar kurumun teknik birim sorumlusuna teslim
edilecektir.

6. DiGER HUsusLAR

6.1. FM 200 Gazll yangln söndüme sisteminin anzasl yerinde giderilemiyorsa işlem için gerekli olan sökme
montai ve nakliye işleri yük]enici firmaya aitlir.

FM 200 Gazll yangln siindürme tüPıerindgn dolumu yaPllacakların söküm mont4 ve nakliye işleri yüklenici

'imaya 
aittir.

6.2.Periyodik baklm ve onanm esnaslnda yük]enici lirmanln hatalanndan kaynaklanan ve zarar gören sistemler,
yüklenici lirma taraflndan masrallanyla bidikte gid€rilaceklir.

6.3.Değiştirihesi gereken yedek parçalann İirma ve kurum tafaflndan yapllan tespitinden sonra, kurum fiyatl

uygun görürse yüklenici firmadan, uygun bulmaısa piyasadan temin elrnekte serbesitir. Yüklenici firma,
kurumun temin ettiği y8dek paçayl monte etm6k, gerektiğinde kalibrasyonu yapmakla mükellefrir.

6.4.FM 200 Gazh yangln söndürme sislgmine baklm-onanmlannln tekniğe Ye §andart|ara uygun olmamaslndan
kaynaklanan her tür|ü kaza, zarar ve ziyanlardan dolayl yüklenicj 

'irma 
doğrudan doğruya kuruma ka§l sorumlu

olacaktlr.

6.5. sgrvis h|zmeli sonunda FM 20o Gazlı yangln söndürme sisteminde ortaya gkacak fonksiyon kaybl, onanm
öncesindğ var olan işleüerin iptali veya oluşan yeni bir anzadan yüklenici firma sorumlu tululur, Bu durumlarda
her türlü gader yüklenici İirma taraflndan kaşllanlr.

6.6.Yğklenici 
'irma 

baklm-onanm hizmetini başka bir 
'irmaya 

devredemez.

6.7. ldaro anlaşna kapsamlndaki cihazln, sürekli arlza yapmasl veya istenilen randlmanda çahşmamast
durumunda idar€ bilirkişi irrcelemesi yaPtrma ve nelicesinde cihazln çallşmamasından kaynaklanan maddi veya
manavi kayPlartnı tazrnin hakklna sahiptir.

6.8.Diizenıenecek sözleşmenin uygulanmaslndan doğabiıecek ihtilarlann çözümünde Şanlıgrfa mahkemeıeri ve
icra dair€lori y€tkili olacaktlr.

6.9.Yük]enici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadlr.

7. TEKLıFLERıN HAzıRLAı{tUtAsl VE ısTEt{ıLEıl BELGELER

7.,1.Baklm- onanm hizmetini yapacak olan teknik personelin anl|an cihadarla ılgili yeterli teknik egitimi aldlklannl
ve yetkilendirildiklerine dair belge ve teknik personelin saylslnl gösterir be|ge sunacaktlr.

7,2 Firmanln Makina/Elekıronik V6ya Mekatronik Mühondisi çahşt!rdlğlna dair belge sunacaktlr

Mehmet EVDİ
Teknik


