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Sayı:
Konu: KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARININ BAKIM  VE ONARIM I

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, m iktarı ve özellikleri yazılı m alzem elerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 22/d maddesine göre D oğrudan Tem in U sulü ile yapılacaktır. Söz K onusu alım  için KDV hariç birim  fiyat 
tekliflerinizi TL üzerinden 13.06.2022 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@ hotm ail.com  adresine ivedi olarak gönderm eniz hususunda; 
Gereğini rica ederim.
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Kişi /  Oda / F irm anın Adı veya T icaret Ünvam - Kaşe/İm za

Ek : Teknik Şartname 
Satmalmanın Yapılacağı Birim:

• Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
• M alzemeler siparişten sonra H astanem iz A m barına m esai saatleri içerisinde Am bar Teslim i olarak teslim  edilecektir.
• M alzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilm esi için idarenin talep etm esi durum unda num une verilecektir.
• A lternatif T eklif Kabul edilm eyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• T eklif edilen m alzem elerin “T .C .llaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” na kaydedilerek onaylanm ış ürün num arası (barkod) 
olmalıdır.
• T eklif edilen ürünlerin onaylanm ış ürün num arası (barkodu) liste halinde verilm elidir. Aksi takdirde değerlendirilm eyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul kom isyonunca Kabul Raporu düzenlenm esinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 
gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödem eyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kurum a ulaştırılm ayan Mal /H izm etin ödem esi yapılm ayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı M ahkem eleri ve İcra D aireleri Yetkilidir.
• T eklif veren Firm a/Firm alar yukarıdaki m addeleri kabul etmiş sayılır.
• A lanlarım ız kısm i teklife açıktır.
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UPS (Kesintisiz Güç Kaynakları)' nın

Yıllık Servis ve Bakımlarına ait

TEKNİK ŞARTNAME

KAPSAM:

Şartnam e,(Kesintisiz Güç Kaynakları)' nın yıllık kontrol, koruyucu periyodik bakım,

onarım  ve ayar işlerinin yapılm ası işlem lerine ait servis h izm etlerin i kapsam aktadır.

GENEL ŞARTLAR:

1. M evcut UPS lere 6 ayda bir periyodik bakım hizm eti yap ılacaktır. Bakım esnasında 

UPS sistem lerin in  kom ple tem izliği yapılacak, tüm elektriksel bağlantıların  kontrolleri 

yapılacak ve e lektronik kartların işlevleri kontrol edilecektir.

2. UPS sistem indeki Eviricilerin  işlevleri, Statik By-Pass' ın işlevleri ve M anuel By-Pass'ın 

işlevleri ile dâhili e lektronik beslem e kaynaklarının işlevleri ve güç elem anlarının 

işlevleri kontrol edilecek, Akü bağlantıları ile aküler ve akülerin dengesizliği kontrol 

edilecektir.

3. S istem lerde yapılan tüm  kontrollerin  sonucu servis raporunda belirtilecektir.

4. UPS sistem lerinde m eydana gelebilecek tüm arıza durum larında yüklenici firm a 7/24 

saat hizm et verecektir. Arızanın yüklenici firm aya b ild irilm esinden  itibaren en geç 36 

saat içerisinde arızaya m üdahale edilecektir.

5. Yüklenici firm aca 7/24 saat teknik destek verecek personel isim leri ve telefonları yazılı 

o larak tarafım ıza bild irilecektir.

6. Akü grubu ile bakım  onarım  esnasında kullanılacak yedek parça m alzem eleri yüklenici 

tarafından ücretli tem in edilecektir.

7. Grup halinde akü alım ları yüklenici firm a tarafından tem in edilm em esi durum unda 

ücretli o larak değişim i yapılacaktır.

8. Tüm işlerde çalışacak olan personel firmamız ISG ve OHSAS 18001 mevzuatlarına uygun 
şartları işe başlamadan önce sağlayacak(özellikle Ağır işlerde Çalışabilir raporu ve SGK 
bildirimi yapılmış olacaktır) ve çalışma esnasında kullanılacak olan kişisel koruyucu 
malzemeleri yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

9. Tüm işler başlamadan önce yüklenici firma tarafından çalışacak personeller firmamıza 
önceden bildirilecek ve teknik olarak da işin sorumlusu işin teslimine kadar her şeyden 
sorumlu olacaktır ve firmamız yalnızca belirtilen sorumluyu muhatap alacaktır.


