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1. AMAÇ 

 Kurumumuzda mevcut IBM marka sunucu ve donanımlarının 2 (iki) yıl 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 :  
 

8721-A1G / 06WKFX5 / IBM Flex System Enterprise Chassis (IBM Pureflex sase) 
8731-A1G / 06ADDD5 / IBM Flex system manager (Yönetim konsolu) 
7895-23X / 10C777B / IBM Flex system p260 Veritabanı Cluster sunucusu 1 
7895-23X / 10C778B / IBM Flex system p260 Veritabanı Cluster sunucusu 2 
4939-A49 / 06A4379 / IBM Flex system V7000 Storage Node 
4939-A29 / 06A4378 / IBM Flex system V7000 Storage Expansion Enclosure 
 
2.2. Bakım ve destek hizmeti kapsamında donanımların 2 (iki) yıl 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 7 gün*24 saat olarak teklif edilecektir. 
2.5. Arıza ve destek talebinin firmaya bildirilmesinden itibaren en geç 6 saat içerisinde 

firmaca 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 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 
(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. Firma 
personelinin yerinde desteğinin gerektiği durumlarda; çalışmaların yapılacağı tarih ve saatler, 
T.T.K. ve firma ilgili personeli tarafından müştereken belirlenecektir. 
    3.4. Yıllık sözleşme tutarı 1 /6’lık dilimler halinde ve dört aylık periyotlarla firmaca 
düzenlenecek fatura karşılığı ödenecektir. 
          35. Şartname 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 Kurumumuza gönderilecektir. 
          3.6.      Fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir: 
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