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2016 YILI 
TÜRK İYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 

IBM DONANIMLARI BAKIM VE DESTEK H İZMET İ  
TEKN İK ŞARTNAMES İ 

1. AMAÇ 

Kurumumuzda mevcut IBM marka sunucu ve donanımlarının 6 (altı) ay süreyle parça 
dahil bakım ve teknik desteğini sağlamak üzere hizmet alımı yapılacaktır. 

2. TEKN İK ÖZELL İKLER 

2.1. Bakım ve destek hizmeti kapsamındaki donanımların listesi aşağıdaki gibidir: 

1- 9116-561 IBM Power 4 Model 561 sunucu- Seri no: 65C5901 (8 adet 1.5 Ghz 
Power5 işlemci, 64 GB bellek, 2 adet fiber disk kartı) 
2- 9110-51A IBM Power 4 Model 51A sunucu- Seri no: 65C58F1 (4 adet 1.65 Ghz 
Power5 işlemci, 32 GB bellek, 1 adet fiber disk kartı) 
3- 1814-70A  IBM DS4700 fiber disk sistemi- Seri no: 13185P9 (9 adet 146 GB fiber 
disk, 7 adet 300 GB fiber disk) 
4- 1812-81A  IBM Fiber Disk genişleme kutusu- Seri no: 13238Y8 (16 adet 300 GB 
fiber disk) 
5- 2005-B16  IBM Fiber SAN switch 8 port- Seri no: 102005H 
6- 2005-B16  IBM Fiber SAN switch 8 port- Seri no: 102006D 
7- 2076-124 Storwize (5x11) 

2.2. Bakım ve destek hizmeti kapsamında donanımların 6 (altı) ay süreyle parça dahil 
bakımları yapılacaktır. Bakım sözleşmesi yürürlükte olduğu sürece arızalı donanımların 
değişimi bedelsiz olarak yapılacaktır.  
2.3. Bakım ve destek hizmeti teklifi üretici firmanın bakımlarını içerecektir. 
2.4. Bakım hizmeti 5 x 11 bazında teklif edilecektir. 
2.5. Arıza ve destek talebinin firmaya bildirilmesinden itibaren en geç 6 saat içerisinde 
firmaca uzaktan destek hizmeti verilmeye başlanacaktır. Arızanın giderilmesi veya destek 
hizmeti en geç 2 (iki) gün içerisinde tamamlanmış olacaktır.  
2.6. Bakım hizmetine İşletim sistemi hizmetleri de dahil edilecektir. 
2.7. Donanım arızalarında arızalı parça Kurumumuz bilgi işlem merkezinde değiştirilecektir. 
2.8. Arızalı parça değişiminden sonra sistemlerde yapılması gereken işlemler; İşletim 
sisteminin yeniden yüklenmesi, işletim sistemi sorunlarının giderilmesi, Disk sistemi ve San 
switchler ile ilgili sorunların giderilmesi, ayarlarının yapılması firmaya ait olacaktır. 
 
3. GENEL HÜKÜMLER 
3.1. T.T.K. personelinin ilgili firma destek personeline kolay erişimini sağlayacak şekilde 
(PBX telefon numaraları, elektronik posta, web adresi, GSM, vb.) iletişim bilgileri firmaca 
bildirilecektir. 
3.2. Yüklenici firma, bakım ve destek hizmeti sözleşmesi kapsamındaki ürünlerin tek tek ve 
sistem halinde çalışmasından sorumlu olacaktır. Sözleşme süresince donanımların işlevlerini 
yerine getirecek şekilde çalışmaları Yüklenici garantisinde olacaktır. 
3.3. Firma destek personeli herhangi bir arıza durumunda arızaya Kurum teknik destek 
personeli ile birlikte müdahale edecektir. İhtiyaç durumunda sorun firmaya bildirilecek, uzak 
destekle (VPN) çözümlenemiyorsa ve gerekiyorsa Kuruma gelerek yerinde destek verecektir. 
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Firma personelinin yerinde desteğinin gerektiği durumlarda; çalışmaların yapılacağı tarih ve 
saatler, T.T.K. ve firma ilgili personeli tarafından müştereken belirlenecektir. 

3.4. Sözleşme tutarı 1/6’lık dilimler halinde ve aylık periyotlarla firmaca düzenlenecek 
fatura karşılığı ödenecektir.  

3.5. Sözleşme kapsamında yapılacak her türlü bakım, arıza giderme ve destek hizmetleri 
için işin bitiminde; T.T.K.ca istenen hizmetin konusu, tarihi ve saati ile firmaca yapılan 
servisin başlangıç tarihi ve saati, işin tamamlandığı süre ve yapılan işlemleri içeren, firma  
yetkililerince tanzim edilerek imzalanmış raporlar Kurumumuz Makine ve İkmal Dairesi 
Başkanlığına posta, faks ya da e-posta yoluyla gönderilecektir. 

3.6. Fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir: 
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