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T.C.
SAGLIKBAKANLIGI

TUTAK DEVLET HASTANESI
1 YILL1K KAMERA VE KAYIT CIHAZLARININ

BAKIM TEKN1K §ARTNAMESi

Madde:! isin Taninii
Hastancmizin dokiim listesine kayith bulunan 5 adet gece goriislu kameralar, 12 adet normal

kamera,! adet spitdom kamera ve 2 adet kayit cihazi (yedekleme dahil) olmak iizere toplam 18 (onsekiz)
adet kameralarm ve 2 adet kayit cihazinm 1 (bir) yilhk periyodik bakim ve onanm isidir.

Maddc:2 isin kapsarm
Arizah olsun ya da olmasin; 3 (tup) ayda bir bakim yapilmak iizere yilda (4 dort) kez kamera sistemi

ve kayit cihazlannm koruyucu periyodik bakim, onarim ve ayarlarimn yapilmasmi, ayrica genel bakim
disinda olusabilecek anzalara da mudahale edilmesi isini kapsar.

Madde:3 Genel ve periyodik bakimin kapsami
Madde:3-l.Bakim sirasmda degistirilmesi gereken parQalan firma teknik sen/is formunda belirtecek.

Hastane idaresi tarafmdan temin edildikten sonra yine firma tarafmdan montaji yapilacaktir.
Madde:3-2.Yuklenici firma cihuzlarm ilk bakimlanni; is.in yiikleniciye verildigi tarihten itibaren en

gee on be§ giin icinde yapacaktir.

Ayrica her periyodik bakima gelindigin de;
a. Kamera ve kayit sistcminin genel temizligi yapilmali.
b. Tiim elektriksel baglantilar ve elektronik kartlarm islevlerinin kontrolii.
c. Dahili elektronik ve elektrik beslcme kaynaklarmin islevleri ve kontrolii yapilacaktir.
d. Kameralarm lens ayarlan yapilacaktir.
e. Kameralarm durus ve goriintii ayarlan yapilacaktir.
f. Cali§mayan kamera veya kayit elemani bildirilecdektir.
g. Kayit c i h i i / i i i i n en az 3 aylik kayit yaptigmin kontrolii.
h. (^ahsmayan yedekleme diski bildirilecektir.
i. Joysitck ve kontrollerin kontrolii.
j. Yedekleme sisteminin kontrolii.

Genel kontroller ve sistemin test edilip calistinlmasi saglanacaktir.

Madde:3-3.Yuklenici firma cihazlann anza durumunda ya da periyodik bakimda degi§mesi gereken
parcalann listesini hastane idaresine firmalarmin a£ik adres ya da ka?esini ta?iyan servis bakim belgeleriyle
bildireceklerdir. Anzali par^alar kurum tarafmdan temin edilecektir.

Madde:3-4. 3 Ayda bir; yilda 4{d6rt) kez yapilan bakim ve kontroller firma teknisyeni tarafmdan 09
niishali olarak doldurularak cek liste $eklinde sunulacaktir. ^ek listeler her bakim sonrasi birim sorumlusuna
i§in eksiksiz yapildigma dair imzalatilacaktir. ikinci niishasi hastane teknik komisyonuna ya da teknik servis
sorumlusuna teslim edilecektir, ucuncii niisha firmanm kendisinde kalacak ilk nushasi hak edi§ talebi
yapihrken faturayla birlikte idareye (satin alma birimine) sunulacaktir. Sonradan doldurularak gonderilen
cek listeler kabul edilmeyecektir.

Madde:3-5.Yiiklenici firma, kurumun yedek parca teminini bildirmesini takip eden en gee iki (2)
is.gtinu icinde yedek parcalan degistirecektir.

Madde:3-6.Degistirilcn yedek parcalann anzah olanlannm tamami hastane teknik servisine teslim
edilecektir.

Madde:3-7.Yuklenici firma teknisyenleri, bakima ya da arizaya geldiginde hastane teknik servisi
bilgisi dahilinde mudahale edeccktir.

Madde:3-8.Temin edilen parca ve sarf malzemeler firma tarafmdan cihaza iicretsiz takilacaktir.
Madde:3-9.Anzah parcalann yerindc tamir edilmesi. Yerinde tamiri mumkUn degilse turn nakliye



ucretleri firmaya ait olacaktir.
Madde:3-10.Cihazlarm bakim onanm ya da pare, a degi$iminde dogacak kayip ve zararlar firmaya ait

olacaktir.

Madde:4-Yuklenici isin verildigi tarihten itibaren en gee ilk on bes gun icin de cihazlann ilk bakimlarmi
yapacak ve idarenin hazirladigi yilhk bakim takvimine uyacaktir.

Madde:5-Yuklenici Urma cihazlann ulke genelinde tek yetkili servisi ise; tek yetkilisi oldugunu gosteren
gerekli belgelerin notcr onayh niishalanni teklifiyle birlikte sunacaktir.

Madde:6-Bu sartnamenin uygulanmasinda 4734 sayih Kamu ihale Kanunu ve 4735 sayili Kamu ihale
Sozlesmeleri Kanunu ile Hizmet isleri gencl §artnamcsinde ve Ihale dokiimanini olusturan belgelerde yer
alan tammlar gecerlidir.

Madde:7-Kamera ve kayit eihazlanmn ayarlan ve cahsma testleri firma tarafmdan iicretsiz yapilacaktir,

Madde:8-Belirlenen bakim takvimi dismda olusacak anza durumunda hastane telefon veya faksla arizayi
bildirecck, firma elemanlarmm kuruma gelmeleri il ici alti saat il disi ise yirmi d6rt saattir. Bu sure iklim
sartlarinm normal olmasi durumunda gecerlidir. ik l im ve yol durumunun uygun olmadigi durumlarda
anzanin acili yetine hastane idaresi (teknik servis sorumlusu, cihazi kullamci birim sorumlusu)karar verir.
Anza tespitinden kirk sekiz (48) saat icinde bitmi$ olacaktir.

Madde:9-Yiiklenici firma hizmet verecegi teknik personelinin isim listesini ve cihazlarla ilgili egitim
sertifikalarim teklifiylc sunacaktir.

Madde:10-Bakim onanm hizmetini yapacak olan teknik servis elemanlannin bakim-onanm yapacaklan
cihazlan kapsayan yetcrli teknik cgitimi aldiklanni vc yetkilendirildiklerine dair beige ve egitim
sertifikalarma sahip olacaktir. Teklit" verecek firmalar ekli listedeki cihaz kalemlerinden, teknik servis ve
bakim onanm konusunda uzman olduklan cihazlara teklif vereceklerdir.

Madde:ll-Herhangi bir sebeple idarenin bilgisi dahilinde bakim yapilmayan cihaz var ise hak edisten

dusulecektir.

Madde:12- Merkezimiz idaresi tarafmdan bakimin yetersiz gorilldiigu veya §artname kurullannin ihlali durumlartnda sbzle§me tek
tarafli olarak feshedilebilecektir. Fcsih durumu ilgili firmaya yazili olarak bildirilccektir. Fesih tarihinden itibaren meydana gclecek
aksi durumlardan firma sorumlu tutulmayacaktir.

KAMERALAR VE KAYIT CJHAZLARININ LlSTESl

Kurumumuz genelinde kullamlan kameralar ve kayit eihazlanmn kullanildiklan yerler asagida

sunulmustur.

BINA YER OZELLJK ADET
A BLOK Bina I^i Normal kamera 12 Adet
A BLOK Bina Disi Gccc goru$lu kamera 5 Adet
A BLOK Bina Disi Spitdom kamera 1 Adet
A BLOK GuvenlikOdasi Kayit ve Yedeklemc Cihazi 2 Adet
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T.C.
SAGLIKBAKANLIGI

AGR1IL SAGLIK MUDIIRLUGU
TUTAK JLCE DEVLET HASTANESi

TELEFON SANTRALt
YILLIK BAKIM ONARIM HIZMET

ALIMI TEKNlK $ARTNAMESi

1.BAKIM ONARIM HIZMETINiN KAPSAMI

Ilastanemizde kullanilan ve asagida dzellikleri belirtilen cihazlarm, belirtilen §artlar dahilinde
periyodik bakim ile arizalannin giderilmesi hususunu kapsar.

2. BAKIM YAPILACAK CIHAZLARIN LISTESI

2.1 Telesis px24/100r6 Model santrah

3. BAKIM ONARIMIN ESASLARI

3.1 Bu sartname yukanda belirtilen cihazlarm 12 ayhk bakim ve onanmlarim kapsar.
3.2 Periyodik bakim 3 ayhk periyotlar halinde yilda toplam 4 defa yapilacaktir. Periyodik bakim
dismda anza olmasi halinde mudahalelerden servis ucreti almmayacaktir.
3.3 Periyodik bakim stiresi dismda anza olmasi halinde mesai saatleri i^erisinde vc mesai saatleri
dismda ( giinde 24 saat, haftada 7 giin resmi tatil gunleri ve hafta sonlari dahil) anzanm
giderilmesi; ortaya cikabilecek muhtemel bir anza halinde bu durum derhal yiiklenici firmaya
telefon veya faksla bildirilecek; firma ihban aldlktan sonra en ge^ 24 saat icerisinde teknik servis
hizmeti vermelidir.
3.4 Yiiklenici llrma periyodik bakim yapilacagi gunleri hastane idaresi ile gortiserek
belirleyeeektir. Bakim idarenin belirlcyecegi personcl nezaretinde yapilacaktir.
3.5 Yiiklenici firma i? programma gore periyodik bakimmi ve onanmmi yaptigi cihazlarm bakim
esnasinda olusabilecek an/alarmi hicbir ucret talep etmeden giderecektir.
3.6 Periyodik bakim islemi veya anza onarimi i9in parca temini gerekiyorsa; Garanti kapsammdaki

parcalar hari? olmak iizere, yedek parcaya hastane tarafmdan temin edilecek. Temin edilen yedek
par?a en ge^ 24 saat i9erisinde montaji yiiklenici tarafmdan hicbir bedel almmadan yapilacaktir.
3.7 Cihazm tarn randimanh cahsabilmcsi i^in anzah parcalarm orijinal etiket numarah par9alan
olmak kosulu ile idarenin onayi almdiktan sonra veya idare temin ettikten sonra firma tarafmdan
bedelsiz olarak degistirilecektir.
3.8 Anzah parcalar uzcrindc tadilat yolu ile anza giderilecekse en az 3 ay garantili olacak.
3.9 Yiiklenici firma belirtilen sure zarfmda cihazdaki anzayi onanp cihazi cahsir hale getiremezse
veya bu sureler asildigi durumlarda anza ile ilgili onanm kurum tarafmdan baska bir firmaya
yaptinlip gider sozlcsmc yapilan firmamn alacagmdan mahsup edilir. Aynca gecikmedcn dogan
zaran yiiklenici firma karsilamak zorundadir. Bu durumda kurum ihtarda bulunmaksizm sozlesmeyi



feshetme yetkisine haizdir.
3.10 Santral Sistemi, giinde 24 saat, haftada 7 gun (resmi tatil giinlcri ve hafta sonlari dahil)
kesintisiz 9ah§tinlacaktir.
3.11 Yiiklenici firma, periyodik bakimlan sonunda hastaneye her bakim veya onanm gerektigi
durumlarda; yapilan bakimlan gosteren bir rapor verecektir.Bu raporda uygulamalar net olarak
goriilecek, anlasihr sekilde olacak ve hastane cihaz kullamcilarmin imzasim ihtiva
edeceklir.Firmalar, sozlesme asamasinda; her bakim veya onanm gerektigi durumlarda; periyodik
bakimda yapllacak islemleri gosterir bir form diizenleyerek. bu form i$m kurumca bclirlenen
yetkililerden onay almacaktir.
3.12 Yiiklenici firma her anza ihban sonunda gidermis oldugu anzayi belirterek bir rapor
diizenleyecek ve mutlaka kullamcilara veya hastane teknik servis sorumlusuna imzalatacaktir.
3.12 Cihazm bakim ve onarimlanmn teknige ve standartlara (iiretici firmanm belirledigi sartlara;
yonetmelik ve kanunlara) olmamasmdan kaynaklanan her tiirlii kaza, zarar ve ziyandan dolayi,
bakimci firma dogrudan dogruya hastaneye karsi sorumlu olacaktir.
3.13 Onanm ve bakim cihazlann bulundugu yerde yapilir. Onanm hastanede yapilma imkanmin
olmadigi durumlarda atolyeye goturulmesi gerekiyorsa; gerekcelerinin de yer aldigi servis formu
duzenlenip idareye imzalatildiktan sonra goturiilecektir.
3.14 Yiiklenici firma, bakim-onanm hizmetini baska firmaya devredemeyecektir.
3.16 Idare tarafmdan talep edilmesi halinde kullaniciya cihazla ilgili egitim yiiklenici firma
tarafmdan ucretsiz olarak verilecektir.
3.17 Periyodik bakimlar esnasmda asagidaki kontroller rutin bir sekilde yapllacak mesai saatleri
icerisinde ve bakim islemi bitiminde i lg i l i cihaz cahsir halde idareye teslim edilecektir.

a- Kxmsol tus takimi lastigi ve spiral kordon kontrolu, gerektiginde degisimi.
b- Sistem islev 'kontrolii yapllacak,
c- Personelin egitiminin guncellestirilecek,
d-Telefon aygitlarmda ve dahili ya da harici telefon tesisatmda meydana gelen anzalar ve
santrale yeni telefon aygiti ve PTT hatti baglanmasi ya da dahili telefon tesisati yapilmasi
konusunda danismanhk yapacaktir.
e- Hastane istedigi zaman santral sisteminde program degisikligi talep edcbilir. Firma bu
hizmeti her istendiginde yerine getirecektir.
f- Dahili hatlarda numara degisikliklerini idarenin istegi dogrultusunda yapacak.
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