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Sayın................................................................................................................

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 1 Kalem hizmeti işi 4734 Sayılı K.İ.K 
'nun 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin KDV hariç birim fiyatınızı yazılı ve tasdikli olarak
04.10.2021 günü saat l l :0 0 ’e kadar Satın Alma Birimine patnosdh@hotmail.com adresine gönderilmesi/teslim 
edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ
S .N o M alzem e A dı M iktar B irim i B irim  Fiyatı Toplam Tutar

1 ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ BAKIM VE ONARIM  
HİZMET İŞİ 24 Ay

Son Teklif Verme Tarihi: 04.10.2021 günü saat 1 l:0 0 ’e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları 
elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir.
1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için tek lif fiyatı yazılacak, eksik teklifler 
değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartlan aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkot numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
9-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasmdan sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot 
ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas 
almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme 
yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.
10- Yukarıdaki malzeme veya malzemelere teklif veren firmalar verilen teklif kalemlerine istinaden Numune gönderilmesi 
zorundadır. Gönderilmeyen Numunelerin teklif fiyatları değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11-İdaremiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış 
sonrası hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.
12-Marka ve teslimat süresi belirtilecektir.
13-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.
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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 parçalan 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. Anzalı parçalann 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 cihazlann 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 SİSTEM LERİ( MAVİ KOD) IP eğitim sertifikalarım teklifiyle 
sunacaktır.

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 S is te m i:

- 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
- ZoneTu m ikrofonlar
- Amplifikatör bakım ve testleri
- Sistem Odasında Ses Anons sistemine Bağlı Bulunan hoparlör ve bakım
- Yangın A lgılam a 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)
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4- Karel Marka ISDN Telefon S an tra li:

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 
kameralann ve 6 adet kayıt cihazının sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık periyodik bakım ve 
onarım işidir.
-Anzalı 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, aynca 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 bakımlarım; 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 yapılm alı.
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 yedeklem e diski bildirilecektir.
i. Joysitck ve kontrollerin kontrolü, 
j. Yedekleme sisteminin kontrolü.

Genel kontroller ve sistemin test edilip çalıştırılması sağlanacaktır.
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