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PNöMATıK ruP TAşIMA §İ§TEMİ prnİvonİx neKIM vEoNARIM nızMETALrMIlşİ
TEKrüK şARTrıAMEsi

İşıı Koııı : ŞANLIIJRFA vİRAxŞrrıh oıvını ıı^§TANE§İ bğıycsinıto kuıulu Pnöınııik Kın ırc ilrıı ışıııı
sistrminin{pIom8tik ıgşımı ,istcmirıç aiı H$ıınc içari3indçki külolınn. boıulınn, :üı iıtıslonlrınııı. mGİkçzi 9loırc,
cihıanm, krn tışım8 dıPıGrinin) bıklmlannln yı9llmısını kapıamalilıdır,

BıiJm: §lstcmlcrdc mcydııa gclcbilecık ınzılaıı önl€mck, sisıcm performınsını ıımımalı. ınzı otııhlını ızıltınğ
ristcmin öıırilno uzltrnrlL va,Sı çıltşın maksnik aksımlııınıı 1allaomııı, kılibİ yon işlcmlcdnin yıpıüıırı vc cıkiı
çıhşmasını srılamak enıclyla İiİma ısr8f|Ddan sisıcmlGrin yaPlslıtı uytun olrık öncedGn bclirlcnmiş ır8lıklı.ıc pği}odik
olırak yçılan, konıyuçu vc d0zchici nİclilcc ht türıo giıilim vc konğ,oldOr.

Oıııın: Taııırnı )apılan si«cmin pcıforınıns y3 fonkiyonlaımm rcknik dokommlrıııdı ücliıtilcn şckildç y.riııc 8çıirilmcrloj
i6dc çdçı,

Kuı!ıı! Cihıy'Sistcmin kuıulu bulunduğıı, hizrnct vrıdili kuıül§uJr ıdıd]r.

YüUçDlcı: cihlz/sircmiı bıtoın YG oııarlmıırlnl brlidgn n ,özlçşıDr rorği içcrilindc ucrğ İrşılı!ı 1,ıpıı hımıdu.

işiı Xıpıını : Ycdcİ Pğçı lt iç bıktmı vç onanm hizncıinİ LıP!ır.

Dıİlm yıPrlı.ıİ cıİız.tırı ıİt btıt|ıGr; SUMETZBERGER M^RKA 
^LL 

lN oNE §İSTEM I

clıtAzıti ADı EAKIMMİKTAR|

ş^NLıURrA vİR^NşEHh DEVLET
HAsTAİ{Esı asEFER

HlzMETıN §AĞLANM^sı

l. Bahm v. onanm işlcrhin yıpıtınııı için sözl6mc sürcai 9onunı kgdıı Fiımı mutlck! y!üili konudı loıunlu lçknik biı k§i
(bundııı böylc sonımlu olsıEk 8.ç.cchir) 8ğrıvlcndiıilccckıir.

2. sorüınlu m§i !!ıtlği İçindc mİl, |clcfoı vıyı hk! yotuylı ç!ğn yıp|ldıl(tsn sonn Gıl gcç 2{YIRMİDoRD srrı
içğisınd., mcsai dtşbdı iJ. mıiı, ıpt.fon vcya fıİı yoluylı ppılıcak çı9ıluı çn &ç 24(Y!RMİDÖRT) ,aıı için& cçvıp
vcrccck pliklc hizıntt ı/Gı!c.hir.

3. Cihaz vg aıipnınlsrmın dlızcnli ve doğu çılışmısı Çin lşloleri çıhşması kcırol cdilecck, ıyıılınıcılç ıçmlzleııGcck

çıhşllın mtksnik ıı(3ımııı 8cıtklyors8 ),EBlatrr€st.

4. cihğ i3 ckipmanlğln $dici İirlrantn lılimıtlınn! törc kalbnsyon ıyırhn },ıpllacrkiır.

5. §öz konuıu hianeı Y0ktenici gcrsoncti ıınfından, lşvcrcn ycıkilılcri nczaİGıinde yz9ılıcikıır.

6
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sözlcşma slİraince cihaz vc ckipmanlann arızalcn nasl durumundı ilk mudıhıle h§ıtnc çknik §.İvisi
yüklç;icinin lclçfon vcyı intcrn.İ uzc.indcn sisternc uzıktın bığlütı ilc yönlcndirilme§i i|c yÇılılİlıtır.
yük|Gnici cktfı JcrYit üçı"ti l8ıcp cünq,Gc.ldı.

sdzlcşrr soıcsirtcç çıkacık anzılır kuıum tırsfııdü y0klcniciyc bitdirilaccklir. Yıalı vcyı lözlü uıİzı bildiıiınind.n
iribaİcn arı t ç 2a (yirmı dön) sıst iglndc arızsys yoklcnici tıİıfındın intrmct üzğiıdcn li3ıcmc uzrktın bığl8nn yaPılırık
m0dıııılc cdilcc.kıiİ. sistrmin çrl§tüılnlsı ıçin hırlın ıcknik §crvisi yğnbıdiİilcctktiİ.

sözl.şmç slıtrsi içcrisindc bir Eİlr& duİumunda ınzılı otü pcçılıı ilk ohral t8mir }Aoıunı 8idilccrk, tğtiri momklİı
oımıd6ı uıüdirdc'dcgiştiriıGcck mıızcme lisıcsi hı$roc yğncfiminc ılınrnılt içln tu.utrüıır. ld.r., trrı6nd.n ıc.Din

.iiIçn ;.lz.nclğr ,oitcnici ıinn8 larıftndaı monbjı 0crça§iz olırrL yaPılıcütır.

taıaf ndan
Bu iş için

w i rırl ımır lnzısı ahnınk
}

8
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brErt

9. Yuklc.ııci h.İ bak|m soııı.E! 0ç{]) §urct bakım formu dozçnley.cck, il8ili scrvis §orumlulu
serviıtc ı ıdct sura, ldareyc formun ısıı ilc birliktc o a}8 ıit fıüra da ıç§ıim .diıaçckıir.

tlar blr b.ı.tı! ctıirııdı ısgırı ırıltdıİ.l lontroılcı. ıcırııdııdcrt öıçOİıı., yıP ıCıİür,
xoMPnEsÖR ÜDııcr| (BLowER)
Güç Kıpılıykcn Kontrol Edilecçklcr
a)KomPİ.3ör{n fizikscl kontrolü (Blowç/ların içinin Eçııü8k ı.mizlcnmcsi)
b)Kompr6örc b!ğıt pa.çıl.nn konğol0 (konııktör b8ğııtrıllarının konİolil)
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Gtlç Açltken Konırol Edilcccklcr
ı)KomPrB!ör gOç konEolo (Tck f!.4 0ç flz dcğğl€ri ölçüt0r)
b)xomPıGsöritn dönoş konıolü (Suck, blow lomuılartnn konğolo)
c)Titrcşim dırtıp!İlcİiniı kont]ollt
d»usü,üluculıİ v€ banılınn sığlımlığhtn ıonırol0
2.2. cüç ÜNıTEsl (PowER PAa$:
G|!ç Kıpılıykcn Kontıol Edil.ocklcr
8»kblolınn dozgü ıemrs Gniğİnin konEol0 (Elcktrik ksbl$u, dııa klblo6u ıonk külo§u)
b)lç İablo|.msıün kontrolo

c)sigonııann Dogruluğunun }onırolo
ctlç Aç!ı&!n Konıroı Ed|ltGlLlG,
a)Ac voııej ölçuınü

b) Dc voltai ölçlımo

2J. YoL^YıRıCI (DıVERTER):
Güç ıoPıllybn KoIırol EdllçcGklrr
s)Kablolüln duzg0n ıGmar gttiğinin tontrol0 (elçİtrik kıblosu, datİ kablosu. oPrik swhch kıblo3u, müy.ıü rwilch kıblotan,
motor kEbloıın, ıopıak hıtiı)
b)Yol ayıncının fizfts?l konğoıü (dişli|rIin kontro|0, iç mctanizmalsnn konğolü)
c)Yol ayıncıya gclen vr giden hıal.nn Lontroılı
d)Yo| ryırıcının vc boıulınn iç vı dış reınizliği
Güç Aç|kl.rn Konlrol Edila.ıltçr
a) voltıj ölçOmlı
b) TOm çıhşııı fonkiyonlaıının İontıolo (TOm scrvis fonksiyonluının kontıolo" opıü vc ncküiı( twitchlcrin ko rolü)
2.4, lsT^sYoN:
GOç xıpıııykcn Koltrol Edllçccı.l.r
ı)Kablolrnn dlEgun ıcrnrs cdilinin İonlrolo (Elcktrit kıbıosu, ditı kıblo§ıı oPtik switch kıbloıu mınpıü ı.ıitch kü|olaıı,
motor kablolsİl, ıoprdk hısD
b)Dığııcının fniksc! kontİolo (Dirıi|€İin kooİol0, iç mckıniznılınn kontolu)
c)l*ılyonr tcl.n vc gidğl bsnln kontoIo
d)lsıasyonun ıçmizliği (iitıryon içinin tınıımeıı ı?mizlcnmesi )
GOç A§lıkcİl l(onırol EdlhcaıdGr
a)vohıj ölçOtn0

b)Ttlın çılışını fonkiyonlınnın konrol0 (Tum scrvb foüsi}onlanntn konçoltt' oPiik Y? ınçkınik svitchlcrin kontolo,
h§lğın konEol0, LcD ckıındı pıoblım olup olmıdığmln konııol0)
c)lstrsyonun ılnr göıtdcrm3 konrol0
2.5. slsTEMl xoNTRoL EDEcEx Bİı.G|SAYAR vG MERrEz| KoNTRoL üNıTESİ
!)Kontrol pro8nmlnın luncalı?rmğsi. Y0}lcnici iistcıDiı ç!ıışmE!ıııı §rğlaysı PcEdit protrımınln ürctiçi İirmı sumct6cİ8cr
GrnBH ırnfındın yıyınlıaııış son gonc.l vcrsiyonunu y0kıcycce}tir. Lisrff a[lırmast 8Grcği bununıa iıgili hiçbir ad altudı
ilaYc tkGt ıslcp cdilmcyctckıiı. Y0klcnici flıını yapıığ| 8onccllcmclğin lisınsh olduğunu b.ıtclcyccch ilğidÇ kuİıımu msddi,

mancvi zan a uğntacık herhın8i bir işlcıı yıpmayacaİtlı. Liıınssız, kıçıt yıztlı!ı (§inrm konğoı PIognmı, urık bığlrnt

Pİo8rıml, cditöİlcr vb) klllınlml Espiı cdildiğndc kuİııroun utsayıcrğü hğ ttırl0 maddi maDcvi zTıİ y0klcnici a!.aflndEn

kaışılınıcülır. Tcklifvcıçn iirmılor bu durumu kabul vG tlshh0ı cımiş sryıhr.
b)TuıD biltiisyır Drot ımlınntn Bcıı.| tonğoı0
c)Yıahırıdra l(ıynaklrnln §orunısnn çöz0mü, grrcki}Drsı ıebır prognm hızırlıımısı
d)Proıroıı çatşınısmı yırdımcı olrı don8lc cihaznıı konııo!0
.)Bilgissyır k8ı3ma ba8lı olın tom krblo vc aokçtlcıin konıro|0

GENEL İİÜKOMLER
l. Yüklcnici, ihtlc dökomınhİınds yğ ılan v.4735 sıyll Küunı 8örG sözlcşn.yc baglınırı hizmcı işlğinin ylııltığlmc§indc
uygulınıcıİ gcncl csas vG u§ullcri bcliİlgycn Y. sözlcşmcnin cki Yc ıyrılmız bir pırçs9l ohn " Hiztıcı tşıGri Gcncl

. Şaıııımcıindc yazılı cııs vc usullcr önçelik|c uymak vc uygulamü zorundıdtr.
2. Firmı hiçbir ihı8İ v. ikazı 8cr€k l(slm8k5tzln çahşmr anlnd. tcrckıi olsn ıü!ı cmniyct l.dbi.lcrini zam.ntndı sımslq
ılzrtrıdrn İorunma usul vc çaıtlcrini pcnonelina öğrümck ve uygulaınakl8 yut0m|Mor. Bu itlbülı isrhhlıdOn yınmds gğck
ihmıl dikİıtsizlik vc tcdbiniılİklç, gcİ§ksc Ghliy.ısiz pc.sonçl çıhşllrrrü8ktın vr}€ h.rhsng scbcPlG vuku bulürk klzslaİdın

'irmr 
sonımludur. Yoklçniti, iı Kınunu'nun iş 3ığllğı ve il 8üvcnliği hokomlği'n. törc Pcİsolıalln 5!8hğlnı körümık ozğC hcı

tlırlğ salhk v! Gmıiycı tcdbirlrrini slıcrİ YG lchliLçli koşullüda çal§llmıiı.ıa izin vcrmeycccktir. Y0klcoici iş've §çi ığlığı ilc
ildli mrYaılt Y? hokümlgrini ycİinc gcıirmckl. yokomıOdor.
3:Yuklcnici işin bitimindc fmnıya tahsis cdillnw vcritmiş bu|unın yirlcrin w mıl2cınĞlcİin hçı rurlo bıİım vİ ı.miztigini
yapgrl işycrini tsğlrm vG ırmiz olı6k bırabnısı zoıunluduf.
i.'slıcııii Şıcıiım-csl vG baklmı sırısnda tıbii ırınm8 düil mıızcmc yorulmrstndın kaynüIııın ncdcnlcıdcı| dobyt mtydaı.
8cıan ınzllrrd! d.ği§ıirilmcsi 8GİcLcn P8rçı vaİsı d.ğiştı.ilccck, ü!z!h Psrçılrrın ilt önta ıstliri yoluna ddilccclq taJniri
momkon olmadığı İakdiİdç taİ|lıcık yçdck prrçrlaİ uygun oımıİ lız.f€ },crinc a,ıktlacalq tıkılmı ilc anzıyı gidcrmc hlcmi,
arEılı olrn Pırçsıı.ın iş görmcdiğinc dıiİ H§rınc Kontol T§kilıtncs m0şt.r?kctı İuıanü vb. İıPorı gtkt yıphcıİtİ.
Anzılsnn 

'lnıacs 
gidcriıccck, §ök0lcn psİçı|aİ lcmizlcırcrek H8{anG Tck[ik ParsoneliİıG ıutanrk|8 r3lim adihcal(iİ.
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5. Pcriyodik bakırn onanm sırdsında dcğişmrsi gcreken paıçalar Hastane tdaresinin yapacağı piyasa rayiçlcıinc görc araşlınlırak
ıcmiD .diıecck vc yğk|cniciyc tcılim cdilcccktir. Y(ülcnici dcğişcn parçalsİı bir futanakl8 Hrstanc İdaİssine teslim cdccckıir.
6. Sözlcşme ıürcsi içindc Kurum, YOİlenicinin yapmış olduğu bıkım, onarımlardan hizmct aksımasl gibi ncdcn|çrd.n dolayı
memnun dcgils. ve yüklçnici taaİıhoıl?rini yerinc 8eıir€miyor§a yazılı olırak yütlcniciyc ihtırdı buıunur. Yokl3nici §öz|?şmcyc
uygun olaıalı, idannin aııza bakım onuım için şaİrııamcdç b€lirtilcn sOrcdcn düa gcç 8clinan h€r tüvim güno için sözlcşmc
bcdc]iniı %0,5 ( bindc bcş ) or.nında gccikme çezEsını tıbi olaçütır. Ancak bu 3ccikınc sğzlcşmc sorasinc. 2 kğz
ıek arlındlğlndı l0 ( on ) g0nlok silrc içerisinde olumsuz duİumun dozrlm3diği hıllcrdc dilodiği zımın bşkı bir h0k0m alına)rı
8crek kslm8k!ıan tek ıarsfı| olırık sözlcşmcyç yazd! ihbsr }olu ilc iptal e.dcbiliı, Eu durumdı y0klcnici hcİhın8i biİ hat vc
tazıııinat tılcbindc bulunamayacıktıı.
7. Sistcm anzası yüklrnlci larifindan giderilmesiae Kurumun yazı]ı ihuıındı vçıilen sllre sonundı ınzıy.bir brşkı scryisc
yapürma ve fzlunsını y0klcniciye ödenirıne hal<&ında süiptir.
t. ldalenirı, y{kl.nicidcn 0crcti k8ıştlığırıda tcmin etınğsini isırdiği yedck pırçalar şartıamcmizin, ilgili maddcsinde belinilcn
yasal stlr.y. görc temin edilmck zorundadır.
9. Ytlklcnici;baklm vc onaİım .snEsındı yoklcnici ıeknisyeıinin iş güveıliğini ıığlınak zorundadıı. Bakıh- onınm çsnasmda
olabilccck hcf dlrlo iş kızı]ırındı tllm kanurıi soİumluluk Ye doğlbiıecek lızminatlar yüklcniciyc ıit olacıktır. Ayrıcı baktm.
onanm csnasırıda yltklcnici lcknisycninin yanlış veya ihmalkarlığından veya kasti haalı mOdıhılcsi sonuciı yukuu bulduğu ispıt
cdil.n h8ıı vcyr snzanın nedcn olduğu zarar, ziyan, kaza vc yaralanmalaİdın vc iş ksybındın yok|çnici sorumlu ol ıİtır.
l0. Yuldenici kendisinc bığh çıhşanlaİın h.r ıOrltı sosyıl vc öd0k haklarından, guvcnlikIcrindcn ssK işçi've işveren
pıimloinin ödcnmesindcn soıumludur. SSK primlcriıin ödcnmcmasi dolayısıyls doğacak hukuki vG cczsi hcr t0rlll
sorumluluğun kcııdisinc Eil olduğu, bu scbcplc idari mcrciler vc üçUnc0 Fh§lrrdan ytlnçtilccck olosı hcr tOıl0 tlzmin hlcbinin
ka4ılanıcağoı peşiırıı kabul cdcr, İdarc'nin dolaylı veya dolıysız herhangi bir sorumluluğu olmıyıcakıır.
l l. Firına ça|ışaılın kcndi guvcnlik önlcmlerini alrnakla sorumludur. Güvçnlik tlnlcmlcri ılıımamasından dolayı oluşabilccck
zsİ8r ziyan vcya can k8ybl tibi durumlırd8n yoklenici sorumludur.
l2. Firma'nın dışandan aldığı hianctıcn vc/veya clemanların yapacıklan tum işlcdcn v€ sonuçlırından Firma sorumlu
olacakıır. ldaİc oçOnc0 kişilcri müatap alm.yacalıır.
ı]. Tcklifvcrrn lirma bonFsindc çn az ! makinc m0hcndisi ile birlikte l bilgisıyar müondisi bulunduımak vc bunlan tlkıifl.rı
ile birlihc iducyc sunmak zoİund8dır|ar.
14. FirrDa tckli{iylc birliklc yedc* paıçı fiyat listcsi vcrtcchir. Vailcn ycdck P8rçı lisılsi ttrçıici firııı8dın dnaylı olrcüİf vç
sözlçşm€ s0rcsi sonuna kıdıı 8cçGrli ol8c8ğı bcıinileçchiİ.
l5. Firma dcğircn bir paıçı olmısı hılinde dcğişcn parçanın Tu]iiyg dr daha önc? sEttşı gcrçcklcşlirilıniş bir kımu kurumunı
vcfilmiş ömtk frluıısı ilç sunmak zorundadır,
l6. Poiyodik baİım ve arzılıım gidcıilmcsi çalışmılın işlcğılcdc görcv|i kunın taknik clçmınlııının ııczaıctindc yaPllrcıknr.
l7. Yuklenici Pnöm8tik tOP ıaşlma sisıçmlcrinG scrvis Ycım.yç yakili olduguna dair Hizmct y.ıcrliıik b.lgrsini ırklif ilc birlih.
sunacaktır.
lE.lşbusözlcşınc....../...../..,....tarihindcbaş|ayıp,3l/l2/20lrTarihindc§onı.rrcekdr.
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