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IL SAĞLIK MCDCRLUGU  
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı : 54592530-211/.....  13.07.2020
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : HASTANEMİZ ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM HİZMET ALİM

İŞİ
Dosya Id : 2542

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile 
yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 20.07.2020 saat: 
14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Ş a k i/İA Y A ?
İdari ve M ili IşfefM üdürü

Satın A lınacak M alın/ İşin KDV Hariç Teklif
S.No M alın/İşin Cinsi Sut Kodu UBB M iktarı Birimi Fiyat Tutar

1
ZAYIF AK İM  BAK IM  O N A R IM  IŞI 
HASTAN EM İZİN  Z A Y IF AKIM  12 
AYLIK BAK IM  O N A R IM  İŞİ

12 A y

KDV ia r iç  Genel Toplam

Teklif Eden 
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

E k : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin “T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün 
içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

A dres:S ansu  M ahallesi A dilcevaz yo lu  üzeri 5.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E -Posta: patnosdh@ hotm ail.com  Web:
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mailto:patnosdh@hotmail.com


ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ, ISDN TELEFON SANTRALİ, HEMŞİRE ÇAĞRI 
SİSTEMİ, MERKEZİ SAAT SİSTEMİ, SMATV TV YAYIN SİSTEMİ, SES 

ANONS SİSTEMİ, CCTV GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ, MAVİ KOD 
SİSTEMİ VE YANGIN ALARM SİSTEMİ YILLIK PARÇASIZ PERİYODİK

BAKIM ONARIM ŞARTNAMESİ

1. İŞİN TANIMI : Patnos Devlet Hastanesi ve ADSM binasının zayıf akım sisteminde 
bulunan ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ KAREL MARKA ISDN TELEFON SANTRALİ, HEMŞİRE 
ÇAĞRI SİSTEMİ, MERKEZİ SAAT SİSTEMİ, SMATV TV YAYIN SİSTEMİ, SES ANONS 
SİSTEMİ, CCTV GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ, MAVİ KOD SİSTEMİ VE YANGIN ALARM 
SİSTEMİ’ nin sözleşme tarihinden itibaren bir yıllık periyodik bakım ve onarım işidir.

2. BAKIM KAPSAMINA ALINACAK SİSTEMLER
Şartname kapsamındaki ve Sistem’e dahil olan 
KAREL MARKA TELEFON SANTRALİ 
Alfamax Marka Hemşire Çağrı Sistemleri 
Ses Anons Sistemi 
Mavi Kod Sistemi
CCTV Güvenlik Kamera Sistemleri
GST Marka Intelligent Adresli Yangın Alarm Sistemi için aşağıda: 
ayrı ayrı verilmiştir:

3.GENEL HÜKÜM LER

1. Yüklenici firma cihazların arıza durumunda ya da periyodik bakımda değişmesi gereken 
parçaların listesini hastane idaresine firmalarının açık adres ya da kaşesini taşıyan servis 
bakım belgeleriyle bildireceklerdir. Arızalı parçalar kurum tarafından temin edilecektir.

2. 3 Ayda bir; yılda 4(dört) kez yapılan bakım ve kontroller firma teknisyeni tarafından üç 
nüshalı olarak doldurularak çek liste şeklinde sunulacaktır. Çek listeler her bakım sonrası 
birim sorumlusuna işin eksiksiz yapıldığına dair imzalatılacaktır. İkinci nüshası hastane 
teknik komisyonuna ya da teknik servis sorumlusuna teslim edilecektir, üçüncü nüsha 
firmanın kendisinde kalacak ilk nüshası hak ediş talebi yapılırken faturayla birlikte idareye 
(satın alma birimine) sunulacaktır. Sonradan doldurularak gönderilen çek listeler kabul 
edilmeyecektir.

3. Yüklenici firma, kurumun yedek parça teminini bildirmesini takip eden en geç iki (2) işgünü 
içinde yedek parçaları değiştirecektir.

4. Değiştirilen yedek parçaların arızalı olanlarının tamamı hastane teknik servisine teslim 
edilecektir.

5. Yüklenici firma teknisyenleri, bakıma ya da arızaya geldiğinde hastane teknik servisi bilgisi 
dâhilinde müdahale edecektir.

6. Temin edilen parça ve sarf malzemeler firma tarafından cihaza ücretsiz takılacaktır.
7. Arızalı parçaların yerinde tamir edilmesi. Yerinde tamiri mümkün değilse tüm nakliye 

ücretleri firmaya ait olacaktır.
8. Cihazların bakım onarım ya da parça değişiminde doğacak kayıp ve zararlar firmaya ait 

olacaktır.
9. Yüklenici işin verildiği tarihten itibaren en geç ilk on beş gün için de cihazların ilk 

bakımlarını yapacak ve idarenin hazırladığı yıllık bakım takvimine uyacaktır.
10. Yüklenici firma cihazların ve sisteme müdahale edebilecek üretici firma tarafından 2019 yılı
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için yetkilendirilmiş YETKİLİ SERVİS BELGELERİNİ ayrı ayrı gösteren gerekli belgelerin 
onaylı nüshalarını teklifiyle birlikte sunacaktır.

11. Belirlenen bakım takvimi dışında oluşacak arıza durumunda hastane telefon veya faksla 
arızayı bildirecek, firma elemanlarının kuruma gelmeleri il içi 3 saat il dışı ise yirmi dört 
saattir. Bu süre iklim şartlarının normal olması durumunda geçerlidir. İklim ve yol 
durumunun uygun olmadığı durumlarda arızanın acili yetine hastane idaresi (teknik servis 
sorumlusu, cihazı kullanıcı birim sorumlusu)karar verir. Arıza tespitinden 24 saat içinde 
bitmiş olacaktır.

12. Yüklenici firma hizmet vereceği teknik personelinin isim listesini ve cihazlarla ilgili özellikle
SANTRAL, ACİL ÇAĞRI SİSTEMLERİ( MAVİ KOD) IP eğitim sertifikalarını teklifiyle

13. Bakım onarım hizmetini yapacak olan teknik servis elemanlarının bakım-onarım yapacakları 
cihazları kapsayan yeterli teknik eğitimi aldıklarını ve yetkilendirildiklerine dair belge ve 
eğitim sertifikalarına sahip olacaktır. Teklif verecek firmalar ekli listedeki cihaz 
kalemlerinden, teknik servis ve bakım onarım konusunda uzman oldukları cihazların tümüne 
teklif vereceklerdir.

14. Merkezimiz idaresi tarafından bakımın yetersiz görüldüğü veya şartname kurullarının ihlali 
durumlarında sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Fesih durumu ilgili firmaya yazılı 
olarak bildirilecektir. Fesih tarihinden itibaren meydana gelecek aksi durumlardan firma 
sorumlu tutulmayacaktır.

4 . BAKIM KAPSAMINDAKİ SİSTEMLER  

1-Mevcut GST Marka Intelligent Adresli Yangın Alarm Sistemi :

- İlgili her türlü malzeme, ekipman ve bağlantı elemanları
- Yangın Alarm Paneli Temizliği
- Yıllık periyotlarda Detektör Temizliği
- Yıllık periyotlarda Yangın Alarm Butonları temizlik ve bakım
- Yangın Algılama kablo kontrolü
- Yangın Algılama Sirenleri

2- Ses Anons Sistemi :

- İlgili her türlü malzeme, ekipman ve bağlantı elemanları
- Zone’lu mikrofonlar
- Amplifikatör bakım ve testleri
- Sistem Odasında Ses Anons sistemine Bağlı Bulunan hoparlör ve bakım
- Yangın Algılama kablo kontrolü

3- Alfamax Marka Hemşire Çağrı Sistemleri :

- İlgili her türlü malzeme, ekipman ve bağlantı elemanları
- Hemşire Çağrı Kumandaları Kontrolü
- Hemşire çağrı kumandası prizi, çağrı prizi ve reset prizleri
- Hastabaşı panelleri bulunan aydınlatmalar
- W.C. Hemşire Çağrı butonları
- Hemşire çağrı adres modülleri
- Hemşire çağrı panelleri (Dijital Göstergeler)

sunacaktır.



4- Karel Marka ISDN Telefon Santrali :

Karel Telefon Santralı:

Model :DS 200 
Seri No :
Kapasite:

Analog Harici hat sayısı: 32
Sayısal Harici hat sayısı: 5
İP Trunk sayısı
Analog Dahili hat sayısı: 405
Sayısal Dahili hat sayısı:
Baz İstasyon sayısı 10
El Ünitesi sayısı 10

5- KAREL MARKA KAMERA VE KAYIT CİHAZLARININ BAKIM ONARIM :

-Patnos İlçe Devlet Hastanesi ve Patnos ağız diş sağlığı döküm listesine kayıtlı bulunan 91 adet gece 
görüşlü kameralar ve 6 adet kayıt cihazı (yedekleme dahil) olmak üzere toplam 91 (doksanbir) adet 
kameraların ve 6 adet kayıt cihazının sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık periyodik bakım ve 
onarım işidir.
-Arızalı olsun ya da olmasın; 3 (üç) ayda bir bakım yapılmak üzere yılda (4 Dört) kez kamera sistemi 
ve kayıt cihazlarının koruyucu periyodik bakım, onarım ve ayarlarının yapılmasını, ayrıca genel 
bakım dışında oluşabilecek arızalara da müdahale edilmesi işini kapsar.
-Bakım sırasında değiştirilmesi gereken parçaları firma teknik servis formunda belirtecek. Hastane 
idaresi tarafından temin edildikten sonra yine firma tarafından montajı yapılacaktır.

-Yüklenici firma cihazların ilk bakımlarını; işin yükleniciye verildiği tarihten itibaren en geç 
on beş gün içinde yapacaktır.

Ayrıca her periyodik bakıma gelindiğin de;
a. Kamera ve kayıt sisteminin genel temizliği yapılmalı.
b. Tüm elektriksel bağlantılar ve elektronik kartların işlevlerinin kontrolü.
c. Dâhili elektronik ve elektrik besleme kaynaklarının işlevleri ve kontrolü 

yapılacaktır.
d. Kameraların lens ayarları yapılacaktır.
e. Kameraların duruş ve görüntü ayarları yapılacaktır.
f. Çalışmayan kamera veya kayıt elemanı bildirilecektir.
g. Kayıt cihazının en az 6 aylık kayıt yaptığının kontrolü.
h. Çalışmayan yedekleme diski bildirilecektir.
i. Joysitck ve kontrollerin kontrolü, 
j. Yedekleme sisteminin kontrolü.

Genel kontroller ve sistemin test edilip çalıştırılması sağlanacaktır.
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