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SAĞLIK BAKANLIĞI 

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

İLÇEMİZ PATNOS DEVLET HASTANESİ VE BAĞLI OLAN ADSM BİNASININ 
k o n u  ASANSÖRLERİN BAKIM ONARIM HİZMET ALIM İŞİ 08.02.2018

SAYIN ................................................................................................

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 
22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne 
getirmeleri rica olunur.

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO MALZEMENİN ADI MİKTARI BİRİM BİRİM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

TOPLAM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

1 13 (ON ÜÇ) ADET ASANSÖRÜN BAKIM ONARIM HİZMET ALIM İŞİ 6 AY

TOPLAM

NOTLAR

1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 12.02.2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14:30'A KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE 

VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.

4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.

EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMEYEN TEKLİF MEKTUPLARI 
DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

7 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.



SAĞLIK BAKANLIĞI 
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ

2018 YILI ASANSÖR BAKIM-ONARIM HİZMET İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.1 Bu Teknik Şartname, Hastanemiz ve Hastanemize bağlı ADSM1 de mevcut çalışır durumda bulunan 
13 (on üç) adet asansörün sürekli olarak hizmete hazır halde tutmak ve arıza ihtimalini minimuma 
indirmek için periyodik genel bakım ve onarımlarının yetkili servislerince yapılması için 
hazırlanmıştır.

2.ASANSÖRLERİN İŞ  MAHALLERİ

SIRA
NO

MALZEMENİN ADI Miktar Birim

1 SERVİS ASANSÖRÜ 5 DURAKLI 1600 KG 1 ADET

2 SERVİS ASANSÖRÜ 5 DURAKLI 1600 KG 1 ADET

3 POLİKLİNİK ASANSÖRÜ 3 DURAKLI 1600 KG 1 ADET
4 POLİKLİNİK ASANSÖRÜ 3 DURAKLI 1600 KG 1 ADET

5 AMELİYATHANE ASANSÖRÜ 2 DURAKLI 1600 KG 1 ADET

6 AMELİYATHANE ASANSÖRÜ 2 DURAKLI 1600 KG 1 ADET

7 YEMEK SERVİS ASANSÖRÜ 5 DURAKLI 630 KG 1 ADET

8 YEMEKHANE DOKTOR ASANSÖRÜ 3 DURAKLI 630 KG
1

ADET

9 İDARE ASANSÖRÜ 3 DURAKLI 1600 KG 1 ADET

10 İDARE ASANSÖRÜ 3 DURAKLI 1600 KG 1 ADET

11 ADSM ASANSÖRÜ 3 DURAKLI 1600 KG 1 ADET

12 PDH LOJMANLARI A BLOK 5 DURAKLI 630 KG 1 ADET

13 PDH LOJMANLARI B BLOK 5 DURAKLI 630 KG 1 ADET

Tablo 1 Asansör listesi

3. GENEL HUSUSLAR
3.1.Asansör bakım ve işletme yönetmeliğine uygun olarak; çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve 
güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak, meydana gelebilecek arızalan 
önlemek, arıza olasılıklarını azaltmak, kullanım ömrünü ve verimliliğini artırmak amacıyla, önceden 
belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak yapılan her türlü bakım, ayar, kontrol ve müdahaleleri 
kapsamaktadır.
3.2.Tanımı yapılan sistemlerin arızalanması durumunda teknik prospektüsünde yazılı işlem ve 
performansının yeniden istenilen ölçülerde yerine getirmesinin sağlanmasıdır.
3.3.Aşağıda listelerde belirtilmiş periyodik bakımlar yapılacaktır. Bakımlar saat 08.00 ile 16.00 saatleri 
arasında, hafta içi çalışma günlerinde, önceden her iki tarafın anlaştıkları tarihlerde yapılacaktır. 
Firmanın talebi ve kabulü durumunda bakımlar resmi tatil günlerine de alınabilir.
3.4.Firma bünyesinde en az bir (1) Makine veya Elektrik mühendisi olacak, bu mühendisin firma adına 
tescilli (SMM) belgesine sahip olacaktır. Bu belge işe başlamadan önce idareye ibraz edilecektir.
3.5.Firma, hastane idaresinin istediği ve asansör bakım yönetmeliğinde geçen formlara, periyodik bakım 
çizelgesine göre bakımları (EN 13015 bakım standardı ve ilaveler) yapacak bakım-arıza form ve 
fişlerini tutacak ve bunları idareye sunacaktır. Teknik Raporlar 3 kopya halinde düzenlenecek, birim



3.6.Asansör yönetmeliği ve ilgili mevzuat gereği asansör bakım firması tarafından kurtarma eğitimi 
verilmesi zorunlu olduğundan, yeterli sayıda teknik personelin bu eğitimi alması yüklenici firma 
tarafından sağlanarak düzenlenen eğitim formları idareye teslim edilecektir, idare isterse eğitim 
alan personel sayısını arttırmasını yüklenici firmadan isteyebilir.
3.7.Ayda bir kez yapılacak bakım kapsamındaki işler hastane idaresinin vereceği periyodik bakım listesi 
içeriğine uygun olarak asansör periyodik bakım çizelgesine göre yapılacaktır.
3.8.Hastanemiz, 7 (yedi) gün 24 (yirmidört) saat hizmet verdiğinden dolayı mesai sonrası ve resmi tatil 
günlerinde doğabilecek arızalar için irtibat kurulabilecek teknisyen / mühendis / mühendislerin 
iletişim bilgileri işe başlamadan önce verilecektir.
3.9.Firma her yaptığı işlemi ve müdahaleyi ayrıntılı biçimde rapor edecek, varsa sökülen ve değişen 
parçaların seri numaralarını belirtecek, raporda asansörlerin sağlıklı çalışması için varsa gerekli 
önlem ve daha sonra gerekebilecek parçaların teminini idareye tavsiye edecektir.
3.10. Firma teklifi ile birlikte asansörlerde kullanılabilecek, ömürlü ve istatistiksel olarak sık arıza 
veren yedek parçaların fiyat listesini TL veya döviz cinsinden yazılı olarak verecektir. Firma hiçbir 
şekilde fiyat listesinde belirttiği fiyatın üzerinde fiyat teklif edemeyecektir. Listede yer almayan 
yedek parçalar için, firma idareye fiyat teklifi sunacak ve idare tarafından teklifin kabulünü gösterir 
Sipariş yazısından sonra parça değiştirilecektir.
3.11. Parça gerektiren durumlarda gerekli tespitler yapılıp idareye gerekli parçaların adlarının da 
yazılı olduğu teknik servis raporu ve fiyat teklifi verilecek, teklif edilen fiyat ve işlemin idarece 
onaylamasından sonra gerekli parçalar temin edilerek sistem çalışır duruma getirilecektir.
3.12. Arıza giderme işlemi sırasında mümkünse parçaların tamiri yapılacak, buna karşılık sadece 
malzeme masrafları talep edilecektir. Eğer parça değiştirilmesi gerekir ise parça tamamen yeni 
olarak değiştirilecek, tamir görmüş ya da kullanılmış parça takılmayacaktır. Parçalar en az 1 (b ir) yıl 
garantili olacaktır.
3.13. Periyodik bakımlarda kullanılacak tüm ekipmanlar firma tarafından karşılanacaktır.
3.14. Bakım Onarım esnasında bakım yapılan Asansörlerin katlardaki giriş çıkış kapılarına bakım 
yapıldığına dair uyarı tabelaları konulacaktır.

4. TEKNİK HUSUSLAR

4.1.KONTROL ve BAKIMLARIN YAPILMASI:
4.1.1.Madde 2. de tabloda belirtilen asansörlerin aylık periyodik bakım ve onarım işlerini yürürlükte 
bulunan asansör yönetmeliğine ve şartnameye uygun olarak yapılacaktır.

4.2.AYLIK PERİYODİK BAKIMLARIN YAPILMASI:
4.2.1.Asansörlerin genel bakımı kapsamında kabin içlerinin, kat kapılarının, asansör makine 
dairelerinin ve kuyu diplerinin temizliği ve su birikintileri tahliyesi düzenli olarak yapılacaktır.
4.2.2.Aydınlatma tesisatına bakım yapılarak eksikleri tamamlanacaktır.
4.2.3.Uyarı ikaz levhalarının kontrolü ve çalışma şartlarına uygun olarak yenilenmesi sağlanacaktır
4.2.4.Kabin etek saclarında ve kuyu dibi merdivenlerinin mevcudiyetleri açısından bir eksiklik varsa 
bu eksikliklerin tamamlanacaktır.
4.2.5.Makine / motor temizliği ve bakımı, gerekiyorsa makine-motor ile ilgili demontaj ve montaj 
işleri yapılacaktır
4.2.6.Yağ ve gres seviye veya kalite kontrolü; gerekli ise tamamlanması ve yenilenmesi yapılacaktır
4.2.7.Asansör Kumanda panosunun temizlenmesi, bakımı yapılacaktır
4.2.8.Motor fren ayarının kontrolü ve ayarı yapılacaktır
4.2.9.Kapılara ait menteşe, kilit, fiş ve kontakların kontrolü, bakımı ve çalışmayanların değiştirilmesi, 
kırılmış ve çatlamış camlar değiştirilmesi yapılacaktır
4.2.10. Kapı kot ve kabin eşikleri temizlenecektir
4.2.11. Kabin üstü revizyon şalterinin kontrolü, bakımı ve arızalı olanlar değiştirilecektir
4.2.12. Kabin alarm ve dur butonlarının kontrolü, bakımı ve arızalı olanlar değiştirilecektir
4.2.13. Kabin üstü platformun temizlenmesi ve bakımı yapılacaktır
4.2.14. Göstergelerin, yön ışıklarının, butoniyerlerin işlerliğinin ve tüm kabin aydınlatma ampullerin 
kontrolü, bakımı, patlak ampullerin, butonların değiştirilmesi yapılacaktır
4.2.15. Taşıyıcı paraşüt ve denge halatlarının kuyu boyunca kontrolü yapılacaktır
4.2.16. Kabin ve karşı ağırlık patenlerinin kontrolü, gerekirse ayarlarını yapılacaktır 
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4.2.17. Kabin ve karşı ağırlık yağdanlıklarının yağ seviyesi kontrolü ve gerekirse yağ ilavesi 
yapılacaktır
4.2.18. Katta durma hassasiyetinin kontrolü ve ayarlanması yapılacaktır
4.2.19. Tamburların kontrolü yapılacaktır
4.2.20. Taşıyıcı halatların gerginliklerinin kontrolü ve ayarlarının yapılacaktır
4.2.21. Fren balatalarının kontrolü, aşınan kasnakların tamiri yapılacaktır
4.2.22. Kabin ve karşı ağırlık raylarının temizliği, ayarlarının yapılması, yağ kontrolleri yapılacaktır

4.3.3 (Üç) AYLIK PERİYODİK BAKIMLARDA YAPILACAK İŞLER:

4.3.1.Kabin ve karşı ağırlık raylarının temizliği, ayarlarının yapılması, yağ kontrolleri yapılacaktır.
4.3.2.Yüklenici, bakımcı firma asansörlere ait bütün emniyet tertibatının kontrolünü yapacak
4.3.3.Halat taşıyıcı ray ve kumanda panosunun muayenesini yapacaktır
4.3.4.Yüklenici bakımcı firma asansörlerin paraşüt kontrolünü yapacaktır
4.3.5.Gerekli halat kontrolü ile gerekli ağırlık testleri yaparak bu testleri yaptığına dair aylık 
forumuna ilaveten aylık bakım form ile belirtecektir
4.3.6.Bakımcı, yüklenici firma bu işlerin bitiminden sonra asansör sistemi hakkında genel durumları 
hakkında bakım formu düzenleyecektir
4.3.7.Tespit edilen arızalar ve saptanacak öneriler yine aynı raporlar ile kurumumuza iletilecektir 

4.4.ARIZAYA MÜDAHALE

4.4.1.Asansörlerdeki olası her türlü arıza giderme işlemi, firmanın sözleşmede bildirdiği telefon/faks 
ya da diğer elektronik ortamlara, idarenin yapacağı çağrıdan (yazılı/sözlü) itibaren 12
(oniki) saat içerisinde mesai saatleri dahilinde yada dışında müdahale edilecektir.
Müdahale saatinden itibaren 24 saat içinde onarım bitirilecek, faal hale getirilicektir.

5. KAPSAM DIŞI KALMA:
5.1.Herhangi bir sebepten dolayı hizmet dışı bırakılan asansörün/asansörlerin bedeli toplam sözleşme 
bedelinden düşülerek ödeme yapılacaktır.

6. BAKIMCI FİRMA KANUNİ SORUMLULUKLARI:
6.1.Can ve mal güvenliğinin devamını sağlamak için asansörün ve tüm akşamlarının bakımı; Asansör 
bakım ve işletilmesi kılavuzlarında yer alan talimatlara göre yapılmalıdır. Bu nedenle meydana 
gelebilecek can ve mal kaybından yüklenici firma sorumludur
6.2.Asansör ile ilgili oluşabilecek tüm hukuksal işlemlerden bakımcı firma sorumludur
6.3.Asansör içinde şahısların kalmalarında ve buna benzer tüm olasılıklarda üçüncü şahıslar tarafından 
açılacak manevi tazminat davalarında firma sorumlu olacaktır
6.4.Firma bu hususu üçüncü şahıslara yaptırılacak olan sigorta kapsamının içine almak zorundadır
6.5.Asansörlerde bakım, onarım eksikliği ihmallerinden kaynaklanan her türlü oluşabilecek arıza ile 
kazalardan bakımcı firma sorumlu olacaktır.
6.6.Çalıştırılacak bütün firma elemanlarının can güvenliği gerek iş mahallinde ve gerekse ulaşım 
esnasında firmaya aittir. Firma, bünyesinde çalıştırdığı personelin sosyal güvenlik sigortalarını 
yaptırmak zorunda olup, idaremiz bu konuda sorumlu değildir. Yani, bu işte sigortasız eleman 
kesinlikle çalıştırmayacak olup, İdarenin, sigortasız işçi çalıştırılması durumunda SGK'ya şikâyet 
etme ve sözleşmeyi feshetme v.s. gibi mevzuat hükümleri saklıdır. Firma iş mahallinde iş güvenliği 
tedbirlerini almak zorundadır. Yüklenici hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmadan gerekli emniyet 
tedbirlerini zamanında alma ve kazalardan korunma yöntemlerini işçilerine öğretmekle 
yükümlüdür. Bu itibarla hizmetin ifasında, gerek ihmal, dikkatsizlik ve tedbirsizlikten ve gerekse 
ehliyetsiz işçiler çalıştırmaktan veya herhangi bir sebeple vuku bulabilecek kazalardan yüklenici 
sorumludur.

7. DİĞER HUSUSLAR:
7.1.iş mahallerine (hastaneye ve ek binalarına) firma kendi imkânları ile ulaşım sağlayacaktır.
7.2.Firma çalışanların güvenliği, can ve mal emniyeti için hiçbir ihtar veya ikaza gerek kalmadan emniyet 
tedbirlerini zamanında almak zorundadır, iş ve işçi güvenliğini tüm çalışanlara öğretmekle yükümlü 
ve aynı zamanda sorumludur. İş ve işçi güvenliğinin sağlanmama ' ■ ■ - bilecek
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olumsuz durumlara karşı adli, maddi v.b her türlü sorumluluk yükleniciye aittir.
7.3.Parça değişimleri kontrol teşkilatı üyesi veya üyeleri nezaretinde yapılacaktır
7.4.Bakımcı firma asansörlerle ilgili arızlar için dışarıdan aldığı herhangi bir destek için hastaneden ek 
bir ücret talep etmeyecektir
7.5.Firma asansör sistemlerinin bakım onarım hizmeti verme konusunda yeterli olduğuna dair "Hizmet 
yeri yeterlilik " belgesini teklifi ekinde sunacaktır.


