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AGRIIL SAGLIK MUDURLUGU
TUTAK DEVLET HASTANESI

20a£ YILI JENERATORLERIN BAKIM TEKNIK §ARTNAMESi

Maddetl i§in Tammi
Tutak Devlet Hastanesi dSkiim listesinde kayith bulunan 450 KVA 1 adet, AR-KEN marka jenerator

sistemlerinin bir yillik periyodik bakim ve onanm isjdir.

Madde:2 ihalenin kapsami.
Arizali olsun ya da olmasin; ayda bir olmak Uzere genel kontrol yilda bir (1) kez cihazlann genel

bakimlarinin yapilmasim, aynca genel bakim di§mda olusabilecek anzalara da miidahale edilmesini kapsar.

Madde:3- Genel ve periyodik bakimm kapsami
Madde:3-l.Bakim sirasmda degijtirilmesi gereken parcalarm yerine orijinal par?alar kullamlacaktir.

Degi§mesi gereken parca ve sarf malzemeler idare tarafindan satin almacak, firma montajmi s6zles.me dahilinde
iicretsiz yapacaktir.

Madde:3-2.Yuklenici firma cihazlarm ilk bakimlanm; i§in yilkleniciye verildigi tarihten itibaren en gee.
on bes gQn icinde yapacak, cihazlarla ilgili kullanici personele egitim verecek.

Aynca her periyodik bakima gelindigin de;
Aku seviye ve §arj kontrolii
Yakit hatlarmin kontrolu
Yakit Borulari, Hortuni ve baglantilarm kontrolii
Kayislarm gerginlik kontrolu
Titre§im takozlari ve Baglanti yerlerinin kontrolU ve torklanmasi
Hareketli parcalarm greslenmesi
Egzost sistem kontrolu
Yag ve yakit filtrelerinin degisjmi
Hava flltresi degi^imi varsa
Varsa Turbo Yag, Hava borularmin ses ve gezinti kontrolu
Uygun cah$ma kontrolu
Mar§ ve §arj sisteminin £ah§ma kontrolu
Gostergelerin Kontrolii ve varsa Elektronik modiil kontrolu
Isitici ve isitnia bujisinin kontrolu
A U i i m i i U i l m i in genel kontrolu
Antifriz kontrolu ve tamamlanmasi
Motor temizligi
Jenerat&riin i;ali§ma testier! yapilacaktir.

Madde:3-3.Yiiklenici firma Jeneratdrlerin ariza durumunda ya da periyodik bakimda degi§mesi
gereken pargalann iistesini hastane idaresine firmalarmm acik adres ya da ka§esini ta^iyan servis bakim
belgeleriyle bildireceklerdir.

Madde:3-4.Her alti (6) ayda bir yapilan bakim ve/veya kontroller firma teknisyeni tarafindan u$ nushali
olarak doldurularak c.ek liste 5eklinde sunulacaktir. tkinci nushasi hastane teknik komisyonuna ya da teknik
servis sorumlusuna teslim edilecektir, U9tincU nOsha firmamn kendisinde kalacak ilk nilshasi hak edi$ talebi
yapilirken faturayla birlikte idareye(satm alma birimine) sunulacaktir. Sonradan doldurularak gonderilen gek
listeler kabul edilmeyecektir.

Madde:3-5.Yiiklenici Firma, kurumun yedek parija teminini bildirmesini takip eden en gee iki (2)
i§gunu i^inde yedek parcalari degi§tirecektir,

Madde:3-6.Degi5tirilen yedek par^alarin arizali olanlannm tamami hastane teknik servisine teslim
edilecektir.

Madde:3-7.YUklenici firma teknisyenleri, bakima ya da arizaya geldiginde hastane teknik servisi bilgisi
dahilinde miidahale edecektir.



MadUe:3-8.Temin edilen parca ve sarf malzemeler flrma tarafindan cihaza ilcretsiz takilacaktir.
Madcle:3-9.Anzali parcalarin yerinde tamir edilmesi. Yerinde tamiri mumkiin degilse turn nakliye

Ucretleri firmaya ait olacaktir.
Madde:3-10.JeneratOrlerin bakim onarim ya da pan;a degi§iminde dogacak kayip ve zararlar firmaya
ait olacaktir.

Madde:4-Yuklenici is.in verildigi tarihten itibaren ilk on be§ giin icin de Jeneratorlerin ilk bakimlarmi
yapacak ve idarenin belirledigi yillik bakim takvimine uyacaktir.

Madde:5-Ytiklenici flrma Jeneratorlerin tek yetkili servisi ise; tek yetkilisi oldugunu g&steren gerekli
belgelerin noter onayh nilshalanm teklifiyle birlikte sunacaktir.

Madde:6-Bu §artnamenin uygulanmasinda 4734 sayih Kamu ihale Kanunu ve 4735 sayili Kamu Ihale
S6zle§meleri Kanunu ile Hizmet isjeri genel §artnamesinde ve ihale dokilmanmi olu§turan belgelerde yer alan
tammlar

Madde:7-Belirlenen bakim takvimi di§mda olu§acak anza durumunda hastane telefon veya faksla
anzayl bildirecek, firma elemanlannin kuruma gelmeleri, il ic.i alti(6) saat il di§i ise, yirmi dOrt (24) saattir. Bu
sure iklim sartlannin normal olmasl durumunda ge9erlidir. Iklim ve yol durumunun uygun olmadigi durumlarda
arizanm acili yetine hastane idaresi (teknik servis sorumlusu, cihazi kullanici birim sorumlusu)karar verir.

Madde:8-YQklenici firma hizmet verecegi teknik personelinin isim listesini ve cihazlarla i lgi l i egitim
sertifikalarmi teklifiyle sunacaktir.

Madde:9-Yiiklenici firma JeneratGrleri Uretici firmadan yetkili servis belgesine ve egitim sertifikasma
sahip olmali ve bu belgeleri teklifi ile beraber vermelidir.

Madde:10- Yiiklenici firma cihaz basma gGre fiyat belirleyecektir. Kurum herhangi bir nedenle (Hek,
anza vs. ) cihazlardan bir veya birkacim bakim dismda lutmak isterse, yilklenici flrma yalmzca bakimmi yaptigi
cihazlar icin Ucret talep edecektir.

Madde:ll- Hastanemiz idaresi tarafindan bakimin yetersiz gOrilldugU veya $artname kurullarinm ihlali
durumlarmda s5zle§me tek tarafli olarak feshedilebilecektir. Fesih durumu ilgili firmaya yazih olarak bildirilecektir.
Fesih tarihinden itibaren meydana gelecek aksi durumlardan firma sorumlu tutulmayacaktir.
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