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TEKNIK§ARTNAME

Anons Muzik Yaym Si stem i
Merkezi TV Sistcmi
Yangm Algilama

Sistemlerin belir l i periyotlar halinde yilda 3 sefer bakim yapilarak sozle§me siircsine kadar devam
edccektir, Isin siiresi sozlesme imzalandiktan sonra 1 yildir. Parca harie bakim onanm isidir.
2-TEKNIK OZELLlKLBR

1- Sistemin bakirni 4 ayda bir yilda 3 sefer bakim yapilacak, anzah durumlarda anzanm
giderilmesi, anzanm gidcrilmesi i£in parca gerektiginde parcamn temininden sonra anzanm
giderilmesi ve sistemde yapilan her islem sonrasi ( bakim onanm sonrasi) sistemin
kalibrasyonlarinm yapilmasi isini kapsar,

2- Sistemin var olan islevlcrinden birini veya bir kacim siirekli veya arahkli olarak yerinc
gclirmemesi, verilen komutlari yerine gctirmcmcsi, hi^ calismamasi gibi durumlarda anzanin
gidcrilmesi yiikleniciye ait t lr .

3- Onanm, bakim, test, kontrol, vc kalibrasyonlar, kullamlan eihazlarm teknik ozelliklerine
uygun olarak yapilacaktir.

4- Bakim onanm ve kalibrasyonlar sirasinda kullamlacak olan turn oleum vc test cihazlan veya
ekipmanlan, ara yiiz programlan yiiklenici firma elinde bulundugunu ispatlamak zorundadir.

5- Turn sistemin bakim onanm islemi ve kalibrasyonlan yapilarak ^ahsir durumda teslim
edecektir.

6- Yiiklenici taahhiitlerini hi?bir §ekilde baska firmaya veya ki§iye devredemez.
7- Sistemde meydana gelebiltxek herhangi bir anzada yiikleniciye anza bi ldir iminden itibaren en

gee 2 (iki) saat i9erisinde anzaya miidahale edileeektir.
8- Yedek par^a gereksinimi olmadigi takdirde en get; 4 (dort) saat icerisindc anza giderilecektir.
9- Yedek parca gerektigi durumda parca temininden sonra en get,: 24 saat icerisindc anza

giderilecektir.
10- Yuri disindan parca temini soz konusu oldugunda ycdek gar^a temini hasla tarafindan

gerceklestirileceginden parcanm teminine muteakip 24 saat iccrindc ariza giderilecektir.
11- Yedek par9a hastancmiz idaresi tarafindan tern in cdilecektir.
12- Yiiklenici sistemin arizasmi tcspit ctmesi ve gidermesi icin gerekecek her liirlii bilgi ve teknik

elemana sahip olacaktir.
13- Bakim periyodik olarak yapilacaktir.
14- Yapilacak olan periyodik bakimlar mesai saatleri icerisindc ve teknik personel nezaretinde

yapilacaktir.
15- Degisccck parcanm temini hastane tarafindan karsilanacak, montaji ve devrcye alimi yiiklenici

tarafindan yapilacaktir.
16- Yiiklenici bakimi yapmakla gorevlendirecegi kisinin bu alanda dcneyim ve cgitimli oldugunu

ispatlamakla yiikiimludur.
17- Yiiklenici bakim sirasinda kullanacagi her tiirlii temi?,lik ve bakim malzemesinin temin in i

ucret talep etmeksizin nakliyesiyle birliktc karsilamak zorundadir.
18-Yiiklenici bakim yapilacak sistemin cahsma prensibi, ozelligi kullamm konusunda idarcnin

bclirledigi en az l(bir) personeli bilgilendirecck ve egitecektir.
19- Bakim esnasmda teknik montaj ve iscilikten kaynaklanan anzalardan yiiklenici sorumludur.
20- Bakim ve anza durumunda ortaya cikan her tiirlii cop ve malzeme art iklarinm tahliycsi

yiikleniciye aittir.



21- Yiiklenici bakim ve anza islemleri bittikten sonra a9iklayici bilgi iceren servis bakim formu
diizenleyip teknik servis 9alisamna vermek zorundadir.

22- Turn sistemlerin bakimlan yil i9erisinde belirtilen zamanlarda 3 kez yapilacaktir.
a) ilk once can giivenliginin saglanmasi ve emniyet tedbirlerinin ahnmasi.
b) Kablo baglantilannm kontrolii yapilmasi.
c) Klemens kontrollerinin yapilmasi
d) Sistemlerin elemanlarmin i9/di§ temizlik bakimlarmin yapilmasi.
e) Cihaz tipine gore performans testlerinin yapilmasi.
f) Akii baglantilarmin kontroluniin, akii voltajmin ol9umlerinin yapilmasi.
g) Tu§ takimi ve display kontroliinun yapilasi.
h) Panelin klemens baglantilarimn kontrol edilmesi.
i) £iki§ voltajlannin 6l9iilerek nominal degerde olup olmadigma bakilmasi.

23- Sistemlerdeki cihazlarm tamamen elden ge9tikten sonra isjevsel bakimlan son bir kez kontrol
edilecektir.

GENELOZELLIKLER
1- Her tiirlii emniyet tedbiri firm a tarafmdan ahnacaktir.
2- Her tiirlii nakliye vs. firmaya aittir.
3- Yiiklenici firma tarafmdan takilan ( degi§tirilen) par9alar en az bir yil garantili olacaktir.
4- Yiiklenici servis elemani anzah par9ayi servise gotiirmek iizere yanma alabilir. Boyle bir

durumda yiiklenici firmamn tamiz stiresi idareye bildirilecektir. Tamiz suresi 3 giinii
ge9meyecektir.

OZEL SARTLAR

1- Yiiklenici herhangi bir servis bas,vurusu durumunda 24 saat i9erisinde hastaneye servis
elemanmi gb'ndermekle yukumludur. Hafta sonlan yapilan cagnlar J9inde ayni sekilde 24 saat
i9erisinde servis personeli gonderilecektir.

2- Bakim yapilacak cihazlarm 9ahsma suresi haftada yedi yirmi dort esasma gore 7 giin 24 saat
hizmet verecektir. Her arizamn yazih olarak (faks veya e-posta dahil) bildiriminden 24 saat
i?erisinde anzaya mudahale edilecektir. Bu i§ler i9in ek iicret talep edilmeyecektir.

3- Cihazlarm arixalanmasi durumunda tamirde ge9en siire bakim onarim s6zles,mesi siiresine
eklenir. Cihazm tamir siiresi anzah tarihinden itibaren en fazla 10 giindiir. Bu siire yazih
bildirim tarihinden itibaren basjar.

4- Cihazm bakim onarim sozle§mesi doneminde daha 5nce ortaya 9ikan ve onarimi yapilan
arizamn montaj ve i§9ilik hatalanndan dolayi tekrarlanmasi durumunda i§9ilik masraflan ve
degi§tirilen par9a bedeli veya bas.ka ad altmda herhangi bir iicret edilmeksizin tamiri
yapilacaktir.

5- Hizmet sunucusu bakim onarim yapilan makine ve ekipmanlarm ureticisi ise uretici oldugunu
gosterir Sanayi sicil Belgesini, Turkiye Temsilcisi ise Tiirkiye temsilcisi oldugunu gosterir
yetki yazismi ve belgeleri veya Hizmet sunucusu imalat9isinm veya TSE Hizmet Yeterlilik
Belgesini sunmak zorundadir.

6- Teknik servisin belirleyecegi personellere sistemde 9ali§an turn mekanik, elektrik, elektronik,
vs. egitimleri verilecektir.

Murat DJVARCi Sedat OZATA
Jdari ve Mali teler Muduru Elektrik Tekjî yeni


