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Tutak lice Devlet Hastanesi

TEKLIFE DA VET

Saglik Tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktan yazili 1 YILLIK ASANSOR BAKIM ONARIM
HIZMET ALIMI i§i 4734 sayih ihale kanununun 22/D maddesi kapsammda ahnacak olup; soz konusu isin KDV
hari<; birim ve toplam fiyatmin 02.03.2018 tarih ve saat: 15:00 'e kadar 0472 411 20 83 numarah belgegecere veya
tutak.satinalma(fl)hotmail.com adresine gondermenizi rica ederim.

Geregini bilgilerinize rica ederim.
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NOTLAR
1-Tekliflerin en gee son teklif verme tarih ve saatine kadar Satmalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerekmektedir.
2- Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV haric TL olarak diizenlenecektir.
3-Faks ve Mail ile gonderilen tekliflerin asillari da idaremiz Satmalma birimine ula§tinlacaktir.
4-Teklif edilen fiyatlarm gecerliligi teklif tarihinden itibaren en az 30 giin olacaktir.
5-Isin Tamami i^in teklif verilecektir.
6-Alimi yapilaeak malzemeler 10 giin i9erisinde teslim edilecektir.
7- Alimlar httDs://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agn Valiligi Ihale Ybnetim Sisteminden dc ilan edilmektedir.

Adres: Agn-Van Yolu llzeri lice Jandarma Karakolu Yam Aynntili bilgi icin: Tibbi Sekreter: A.BALTA
Tel:0472 411 20 05 Faks:0472 411 20 83



T.C.
SAGLIKBAKANLIGI

AGRI IL SAGLIK MUDURLUGLJ
TUTAK DEVLET HASTANESI

2018 YILI ASANSQR BAKIIV1 TEKNIK SARTNAMESI

i S J N T A R J F J :
Tutak Devlet Hastanesine ait asansorlerin 1 \ i l sure i lc ayda bir olmak iizere 12 ayhk periyodik hakim \

onarimlaniitn yapilmasi isinin, asagida belirtildigi sekildc ytiklcnici firma tarafindan yapilmasi isidir.
Bakimlar ick asansor bak imi yapilacaktir .

MADDF. 1:
Ayhk bakimlarda idare tarafindan yapt i r t lmusi istenen: bakim. temizlik ve kontroller asagida belirtilen

"Per i \odik Bakim hsaslan " dah i l i nde yapi lacakt i r .

TAHRIKSiSTEMJ:
A.C. tahrik motor \a tak la r inm kontrolu, yag i k m a l i n i n yapilmasi.
A.C. tahrik motor i i ^ in in clcktrik supiirgesi ile temizlenmesi.
Tahrik ve yardimci kasnaklann kontrolu. t ahr ik makincsi \aginm dcgi§tirilmesi.
lalirik makinesi kai>i yatagimn kontrolu vc yag ikmali.
Tako jenerator komi i r l e r in in kontrolu ve t emiz l ig i .
Mak inc da i rcs in in t c m i z l i g i n i n \api!masi.

KUMANDA TABLOSL':
Tablo i<;indeki ciha/lann ve diger aksami elektrik siipiirgesi ile temi/lenmesi.
Tablolarmin filtrelerinin temi/lenmesi (varsa)
Termik ve mekanik ijalterlerin kontrollerinin yapi lmasi .

KAT KAPILARI:
Kat kapi lanmn her katta i;ah^ma kontrolunun ^ap i imas i .
Kapilann kil i t , kontak, aski makarasi ve halatlarmm kontroliinun \apilmasi.
Kat kapilannin ray, e§ik ve aksesuarlannin gene! temizl ig inin yapilmasi.

KABJN VE AKSESUARLAR1:
Kapi makine vc motoru ile kabin u'stii aksesuarlann temizl igi .
Olo. Kapi Mak. Vlotoru \ 'ataklanmn yag kontrolii.
Olo. Kapi Mak. Motoru kavis , h;i lat vc k o n t a k l a n n m kont ro lu .
I;otosel dctcktor \  emni \e t c i tasmin tb i iks ivon kont ro lu .
Kapi sikistirma. para^ut ve diger emniycl konlaklar inm kontrolu.
Kabin paten ve k i lavuz teker leklcr inin kontrolu \ ayan.
Kabin taban kontaklannm kontrolu.
Kabin if i kumanda, aydmlatma, havalandirma sistemlerinin kontrolu.
Kabin Cistti saptirma kasnagimn (varsa) yataklarimn yaglanmasi.
Kabin i f i diafon, alarm vc tclcfon sistemlerinin kontrolleri.

Kl VI1 (JNiTELERJ VE RAYLAR:
Kuyudaki elek. Nihayet ve kontrol sal terinin kontrolu.
Kabin ve karsi agirl ik raylarmin ga/ ile temizlenmesi, gerekiyorsa yaglanmasi.
Ray, konsol. mesnet ve aksesuarlann temi/lenmesi.
Kuyu d ib in in temi/l iginin yapilmasi.
Dengc zinciri vc kasnagimn (varsa) kontrolii ve yataklarimn yaglanmasi.
H id ro l i k tamponlar (varsa) yag ikmali .
Ku> LI aydinlatmasimn kontrolii.
Kuyu dibi slop sa l te r le r in in \  regulator kontak lannm konlrulii .
Karsi ag i r l ik paten \ c \  ki lavuz teker lekler inin konlrolti.



Kan?] agir l ik saptirma kasnagimn (varsa) ya tak la rmm yaglanmasi.

CELJKHALATLAR:
(^elik halal baglanli noktalarmin kontroliiniin yaptlmasi.
(^elik halat larm ( t ip ine gore) gerekiyorsa yaglanmasi.

PIS KUMANDA:
Dis kumanda fonksiyon kontroluntin yapilmasi
Di$ kumanda diigmeleri, ok. gonk. sinyal \  d i j i t a l panel ler in in konlrolii.

HIZ REGULATORU:
Regiilatorlerde kontak, halat ve ̂ ahsma konlrollerinin yapilmasi.
Kabin ve karsi agirlik hi7testinin yapilmasi.

MADDE 2: Aylik bakim ve onanmlarda firmanin uvmasi gereken kurallar:
ihale siircsi. ihale tarihinden itibaren biryildir. "idare" Asansorlcrin bakimlan; ayda bir defa olmak itzcre, her avin

ilk haflasi "idarenin" teknik personeli nezaretinde "Yuklenici" firma tarafmdan yapilucak. "Bakim C^i/elgeleri" iki niisha
olarak hazirlanacak ve "Idnre" personeli ile "yiiklenici" firmanin bakim teknisseni tarafmdan imzalanacak. Bakim
cizelgesinin imzah bir niishasi "idareye" verilecek, diger niishasi da "yukleniciye" verilecek.
"Yuklenici". sozlesme yaptigi yi l i9erisinde asansorlerin, asgari her ay bir defa olmak uz.ere, yilda toplam on iki defa
bakimim yapmak 7orundadir. Butiin bakim ve onanmlar normal mesai giinlerinin normal mesai saatlerinde yapilacaktir.
Mesai saatleri dismda, resmi ve bayram tatillerinde kes in l ik le bakima gelinmcyccektir.
Hakim /.amamm dismda cikabilecek muhtemcl bir anza halinde, bu durum "idarenin" yetkili teknik personeli tarafmdan
derhal "Yuklenic i" firmaya bildirilecck, mesai saatleri dahilinde olmak iizerc. "yiiklenici" firma ihban aldiktan sonra en
gee 3 saat icerisinde is. \er ine gelerek asansoriin an/asini gidermc 9ahsmasma baslayaeaktir. Asansorun arizasmm.
"Yiiklenicimdcn kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemis, belli bir nedenden dolayi giderilememesi, uzun siireli hallerde
"Yiiklenici" durumu "idare%e" bildirecek ve ek siire talebinde bulunacaktir. "Ytiklenicinin" "idare" tarafmdan yapilacak
anza ihbarlanna beliitilen stirede, U9 kere icap etmemesi halinde "Idare" "Sozlesmeyi tek tarafli olarak feshedebilir.
Parca dcgistirilmesine ihtiyac gostermeyen normal anzalann gidebilmesi bakim Qcretine dahil olup, "Yuklenici" aynca bir
iicret talebinde bulunmayacaktir.

Asansorlerde mesdana gelen herhangi bir ari7.a veya diger nedenlerden dolayi personel. hasta veya hasta
\akmlar imn kaza ge9irmesi, yaralanmasi v.b magduriyetlerinin olusmasi durumunda sorumlu i l g i l i firma olacaktir.
Merkezimiz idaresi taraflndan bakimin yetersiz gorlildtigii veya sartname kurullarimn ihlali durumlarmda soziesme tek
tarafli olarak feshedilebilecektir. Fesih durumu i lg i l i firmaya yazih olarak bildirileeektir. Fesih tarihindcn itibaren
meydana gelecek aksi durumlardan firma sorumlu tutulmayacaktir.

Asansorlerin yeniden yapilmasi veya degistirilmesi gerekecek par9alar hakkinda asagidaki sekil uygulanacaktir.
a)Degistirilmesi gerekli par9alar once "Yiiklenici firma tarafmdan bakim onanm raporu diizenlendikten sonra

"1 lastanc issdarcsi tarafmdan satin alma boyutuna get i r i l i r malzemenin almmasmdan sonra yiiklenici firma tarafmdan
iicretsiz parca degistirilme islemi yapilacaktir.

b)BeliHilen isjer yapihrken, "Yuklenici" tarafmdan \apilan isin einsini, 9ahsilan siire\ bi ldiren 3 (119) kopyahk is
fisi lanzim edilecek, isin bitiminde imzah bir kopyasi "Hastane idaresine" birakilacak, 2.kop\asi satin alma birimine hak
edis. yapilabilmesi i9in birakilacak. "Hastane idaresi" tarafmdan iniTalanacak olan ii9iincii kopya da "Yiikleniciye" iade
edilecektir.

c)Tamiri miimktin o I may an pai\alar bir tutanakla idareye teslim edilecektir.
d)Asansorlerin bakimi "Yiiklenicinin"sorumhilugu altmda oldugu mtiddet9e, hangi sartlar altmda ve her ne

sckildc olursa olsun, "Yiiklenicinin" haberi olmadan vc onayi almmadan, tesisatin bakimi, arizalarmtn gidcrilmcsi i9in
"Yiikleniei" firma elemanlanndan baska hi9bir kimse gorevlendirilmeyecektir. Aksi halde. meydana gelebilecek kaza.
zarar ve ziyandan otiirii "Yuklenici" firma sorumlu degildir. Ancak, "Idare" "Yiiklenicinin" sorumluluklanm yerine
getirmemesi halinde "Sozlesmeyi" tek tarafii olarak feshedebilir. "Yiiklenicinin" kesin teminati gelir kaydedilir vc bu
durumda idare ba^ka bir "Ytiklenici" ile yeniden sozlesme yapabilir.

e) Yuklenici firma Asansorlerin anza durumunda ya da periyodik bakimda degismesi gereken par9alarm listesini
hastanc idaresine firmalarimn a9ik adrcs ya da kas.esini tasiyan servis bakim belgeleriyle bildireceklerdir.

t) Yuklenici isin veri ldigi tarihten itibaren ilk on bes giin icin de Asansorlcrin ilk bakimlanm yapacak vc y i l l ik
bakim takvimi diizenleyerek takip eden bakimlan ay in hangi giinlerinde yapacagmi idareye yazih olarak bildirecektir.

g) Anzah par9alann yerinde tamir cdilmesi. Yerinde tamiri miimkiin degilse ttim nak l ive ucretleri firmava ait
olacaklir .

h)Asansorlerin bakim onanm ya da par9a degisiminde dogacak kayip ve zararlar firmaya ait olacaktir.
i)Sonradan doldurularak gonderilen bakim 9ek listeleri kabul edilmeyeccktir.
i)Yiiklenici Firma, k u r u m u n ycdck par9a t c m i n i n i bi ldirmcsini takip eden en gee. iki (2) isgunii i9indc yedck

par9alari degistircccktir.



j)Degis,tirilen yedek parcalarm anzali olanlannin tamami hastane teknik servisine teslim edilecektir.
k)YUklenici firma teknisyenleri, bakima ya da anzaya geldiginde hastane teknik servisi bilgisi dahilinde

mudahale edecektir.
l)Temin edilen parfa ve sarf malzemeler firma tarafindan cihaza ucretsiz takilacaktir.
m) Bakim sirasinda degistirilmesi gereken par9alarm yerine orijinal par9alar kullanilacaktir . Degismesi

gereken par9a ve sarf malzemeler idare tarafmdan satin almacaktir.

: "Yiiklcnjci"JInTiaUan istcncn belgeler
1 )Bakimci firma olduguna dair belgeler.
2)Asansoriin her ttirlu bakimini ve arizasmi giderecek taahhutname
3)Sanayi ve Ticaret Bakanhgfnm 20 Aralik 1995 tarihinde ve 22499 sayili Resmi Gazetede yaymlanan

"Asansor YGnetmeligi gereklerine dair belgeler (Biiro tescil ve satis sonrasi hizmet yeterlilik belgeleri)
4)Bu sartnamenin uygulanmasmda 4734 sayili Kamu ihale Kanunu ve 4735 sayili Kamu ihale Sozlesmeleri

Kanunu ile Hizmet isleri genel §artnamesinde ve Ihale dokumanini olusturan belgelerde yer alan tammlar ge^erlidir.
5)Bclirlenen bakim takvimi dismda olu^acak anza durumunda hastane telefon veya faksla anzayi bildirecek,

firma elemanlarmin kuruma gelmeleri il ici 119 (3) saat il disi ise oniki (12) saattir. Bu sure iklim §artlannm normal
olmasi durumunda ge9erlidir.

6)iklim ve yol durumunun uygun olmadigi durumlarda anzaya 24 saat i9erisinde mudahale etmek zorundadir.
Anzamn acili yetine hastane idaresi (teknik servis sorumlusu, cihazi kullanici birim sorumlusu)karar verir.

7)Yuklenici firma Asansorlerin uretici firmadan yetkili servis belgesine ve egitim sertifikasma sahip olmah ve
bu belgeleri teklifi ile beraber vermelidir.

8) Yiiklenici firma Asansorlerin tek yetkili servisi ise; tek yetkilisi oldugunu gosteren gerekli belgelerin
ntishalanni leklifiyle birlikte sunacaktir. Tek yetkili servisi degil ise bu iste uzman olduklarmi gosteren belgeleri ihale
anma kadar hazir bulundurmak zorundadir.

MADDE 4: Tutak Devlet Hastanesi

• Ana Bina : 1 Adet 1600 kg 4 durak

CengizClFTQl MuratDIVARCl
Teknisyen Idari Mali i§ler MUdilrQ


