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HARRAN üxivnnsirBsi
ARAşTIRMA vE t]vGULAMa rıesraxBsi

rüırı rı.ıpnixaı caz sisrBırıırni
prnİyonİx BAK!M VE ONARIM rıİzıııor ıılıvıı İşi

rpxNix şanrxııtıBsi

KONU: Harran Üniversitesi Araşıırn,ıa r ı- Uygulama Hasıanesi binasında kurulu ve çalışır
durumda olan, Medikal Gaz Sistemi bünıesinde bulunan 4 Bar ve 7 Bar Basınçlı Hava sağlayan 3

adet Vidalı Hava Kompresörü. flava Kurutucusu ve Vakum sistemine bağlı 4 adet Vakum
Pompası ile, Hastane bünyesindeki böltinılerde bulunan Medikal Gaz Kat Kontrol Panellerinin
aşağıda belirtilen şartlar dahilinde. İdaıenin belirlediği zamanlarda periyodik kontrol ve
bakımlannın yapılması, arıza|arın gideriln-ıesi ve Medikal Gaz Sistemlerinin en yfüsek
performansta çalışmasını sağlamak hı.ısı,ısunu kapsar.

Bıkrm: Sistemlerde meydana gelebilecek arızalan öntemek, sistem performansını arttırmak, anza
olasılığını azaltmak, sistemin ömrünü uzatıııak, varsa çalışan mekanik aksamlannın yağlanması,
kalibrasyon işlemlerinin yapılması ve etkiı-ı çalışmasını sağlamak amacıyla firma tarafından
sİstemlerin yapısına uygun o|arak önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak yapılan,
koruyucu ve diDe|tici nitelikte her türltl girişinı ve kontroldür.

Onanm: Tanımı yapılan sistemin perfornıans ve fonksiyonlarının teknik dokiimaıılannda
belirtilen şekilde yerine getirilmesini ifade eder.

Kurum: Cihaz/Sistemin kurulu bulunduğu. hizmet verdiği kuruluşun adıdır.

Yüklenici: CihazJSistemin bakım ve tıııaııınlarınr belirlenen sözleşme süresi içerisinde ücret
karşılığı yapan fi rmadır.

l. BAKIM ONARIM KAPs^ivtı

Medikal Hava Santralinin Periı,cıdik Bakımı
Medikal vakum santralinin perivoclik Bakımı

Medikal Gaz Kat Pane|leri ve [)endantlann Kontrol ve Periyodik Bakımı

Tüm Hastane sisteminde çalışır duruıııtla bulunan medikal gaz sisteminin bakımlan, aşağıda
açıklanan ve bir yıl süresince 2 (iki) dcla (altışar aylık dönemlerde ve idarenin belirleyeceği
tarihlerde olmak iizere) yapılacak bakın-ı pcrir oılarında gerçekleştirilecektir.

:;"yfa - I -
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Medikal 02 ve N20 Santralinin Pcriı odik Bakımı
AGSS (Atık Gaz) Santı,alinin l)cıirrıdik Bakımı
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1.1. MedikaI Hava Santrali Peri1,odik Bakrmı. ( 3 Adet Kompresörler Dinamik
Marka, DSC 30 Model)

1.1.1. Vidalı Hava Kompresörlerinin Periyodik Bakım Zamanları

Kurulu ve çalışır durunlda olan j Adet Vidalı Hava Kompresörlerinin aşağıda
tanımlanan çalışma süre|eri de dikkate alınarak, her 6 (altı) ayda bir olmak iizere, yıl
sonuna kadar 2'şer adeı pcrivodik bakımları yapılacaktır. Hava Kompresörlerinin
önceki çalışma süreleri göz öniiııc alınarak ilk bakım için yapılması gerekli DA veya
DB tipi bakım ücretsiz olarak ilar eıen yapılacaktır.

Kompresörlerin her 1000 Saatlik çalışma periyotlarında, (DA) Bakımı
yapılacaktır.
Kompresörlerin toplam çalışn,ıası 2000 Saat'e geldiğinde (DA) Tipi Bakım
yapılacaktır.
Kompresiirlerin toplam çalışnıası 4000 Saat'e geldiğinde (DB) Tipi Bakm
yapılacaktır.
Kompresörlerin toplam çalışması 6000 Saat'e geldiğinde (DA) Tipi Bakım
yapılacaktır.
Kompresörlerin toplam çalışırıası 8000 Saat'e geldiğinde (DA) Tipi Bakım
yapılacaktır.

1.1.2. BAKIM TiPLERi VE Ö7.1]l.ı.iKı_I.]Rİ

1.1.2.1. DA TİPİ BAKIM

1.1 .2.1.1 .

|.1.2.1.2.

l .l .2.1 .3.

l.|.2.|.4.
ı .l .2.1 .5.

1.1.2.1.6.

|.1.2.1.7 .

1.1.2.1.8.

Komple iç temizlik yapılacaktır.
Radyatör temizlenecektir.
Göz kontrolü yapıIacaktır. (paılak. kınk, ezik parçalar değiştirilecektir)
Kayışlar kontrol edilerek avarı r,apılacak, gerekiyor ise değiştirilecektir.
İnce hortumlar kontrol edilecek. r,arsa renk değiştirenler değiştirilecektir.
Hava yağ hortumları kontrol edilecektir.
Elektrik bağlantılarında ger,şc.klik kontrolü yapılacak. gerekenler sıkılacaktrr
Yağ dönüş çek valf orifisi vc lj ltıcsi temizlenecektir.

DA TiPİ BAKIMDA DEĞiŞTiRİLECEK PARÇA LİsTEsİ
Separatör filtresi
Yağ filtresi
Hava filtresi
Kompresör yağı
paııel filtre

';"yf" 
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1.1.2.2.

1.1.2.2.1 .

|.1.2.2.2.

|.1.2.2.3.

1.1.2.2.4.

1.1.2.2.5.
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|.1.2.3.

1.1.2.3.1.

1.1.2.3.2.

1.1.2.3.3.

|.1.2.3.4.

1_1.2.3.5.

1.1.2.3.6.

1.1.2.3.7 .

1.1 .2.3.8.

|.1.2.4.

1 .| .2.4.1 .

|.1.2.4.2.

1.1.2.4.3.

|.|.2.4.4.

1.1.2.4.5.

1.1.2.4.6.

1.1.2.4.7 .

|.1.2.4.8.

DB TİPi BAKIM
Komple iç temizlik yapılacaktıı.
Radyatör temizlenecektiı,.
Göz kontrolü yapılacaktır. (patlak. kınk, ezik parçalar değiştirilecektir)
Kayışlar kontrol edilerek ayan 1apılacak, gerekiyor ise değiştirilecektir.
İnce hortumlar kontrol edilecek. ı,arsa renk değiştirenler değiştirilecektir.
Hava yağ hortumları kontrol edilecektir.
Elekail bağlantılarında gevşeklik kontrolü yapılacak, gerekenler sıkılacaktrr.
Yağ dönüş çek valforifisi ve tiltıesi temizlenecektir.

DB rİPi BAKıMDA Dt](;iŞ1,iRİLECEK PARÇA LisTEsi
Separatör filtresi
Yağ filtresi
Hava filtresi
Kompresör yağı
Kayış seti
pünomatik hortumlar
Min. basınç valfi kiti.
panel filtre

1.1. j. Filtre Bakımları

1.1.3.1. Her kompresör bakımı esnasında liltı,elerin iç elementleri değiştirilecektir.

l .1.4. Kurutucu Bakımları

SayJa -3-
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1.1.4.1.Kurutuculann, her kompresör bakınıı esnasında gazlaıı ve mekanik akşamlan kontrol
ediIecektir

1.1.4.2.Yeterli kurutma gerçekleşmediği rc göstergenin kırmızıya döndüğü tespit edildiğinde,
yeniden gaz değişimi yapılacaktı r.

1.1.4.3.Aynca Kompresör ile Kurutucu aı,asıııdaki l adet filtre ile, Kurutucu çıkış hattı iizerindeki
2 adet mevcut filtreler kontrol edilecck. gerekir ise yenileri ile değiştirilecektir.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

Medikal Vakum Sıntrali Periyodik Bakrmı (4Adet x350m3/h)
Vakum pompaları bakımı: Her 6 (alıı ) ayda bir yapılacaktır.
Vakum Santrali hiçbir kesinti olııadan sürekli çalışma prensibine göre dizayn edilmiş
olup, sistemin aksaklık olmadan çalışnıası sağlanacaktır.
Sistemdeki Pompalar otomatik çaIışnıa şeklinde asil-yedek seçimine göre programlaırmış
olup aksaklık oImadan çalışır dtırıınıılı olması sağlanacaktır.
Asil- yedek pompa değişinıi idareniıı belirleyeceği periyotlarda değişerek pompalann eşit

yıpraırma ve yaşlanmasını sağlalacak şekilde firma tarafından programlanacaktır.
Vakum Pompalarının 6 ayda biı \'ıgı. Yağ ve Hava filtreleri ile, çalışma sürelerine bağlı
olarak gerektiğinde Bakım Kitleı,i de değiştiriIecektir.
Bakteri filtresi iç elementleri heı, (ı :ır da bir değiştirilecektir.
Vakum Pompalarının mekaı-ıik ı c clektrik kontrolleri yapılacak, işlevsel kaybı olup
olmadığı kontrol edilecek. gerekir isc pompa komple demonte edilip olası anzalar firma
tarafından giderilecek ve yerine ınonta.jı yapılıp çalışır hale getirilecektir.

1.3. Medikal Oksijen ve N20 Sıntralleri l'eriyodik Bakımı

1.2.3

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

|.2.7 .

l .3.1.

|.3.2.

Her 6 (Altı) ayda bir yapılacaktıı.
Yüksek basınç düşürücü. tenıiz kuru bir bezle veya temizleme solisyonuyla ovarak
temizlenecektir.
Ünite basınç ayarları kontrol edilecek. otomatik sistemin durumu test edilecektir.
Tip bağlantı kampçılarından hasar ıılıııası durumunda hasarlı oIanIar değiştirilecektir.
Tiim ünitelerin elektrik konırolleti ı apılacak olası arızalar ve riskler giderilecektir.
Kalibrasyon gerektiren ürünler tes;,ıit edilerek hastane tarafından kalibrasyon yaptınlması
sğlanacaktır.
Mekanik akşamlar kontrol edilecek. bronz filtrelere gerekli bakım yapılacaktır.

Manometre gibi göstergelerde arıza olınası durumunda değiştirilecektir.
Gaz tesisatı kaçak ve çapraz baulantı kontrolleri yılda bir kez yapılacaktır. Kaçak tespiti
durumunda anzalar anında gideri leccktir.
Likit tankın bakımı yapıIacak aı,arlar düzenlenecektir.

1.4. AGSS (Atık Gaz ) Santralinin Pcriı,otlik Bakımı
1.4.1. Her 6 (Altı) ayda bir yapılacakıır-
1.4.2. Agss santralinin mekanik ve elcktıik kontrolleri yapılacaktır.
1.4.3. Sisteme Güvenlik Valfi monıe cdilecekıir.
1.4.4. Filtrelerin kontrol ve temizliği 1apılacak, altı (6) ayda bir filtreler değiştirilecektir.

Sayfo -4-
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1.4.5. Sistemin işlevsel kaybı olup olnıadığı kontrol edilecek, olası anzalar firma tarafiıdan
giderilecektir.

1.5. Hastane Bünyesinde Çeşitli Bölümlerde Bulunan Kat Kontrol Panellerinin ve
Sisteme Bağlı Ha§ta başı - Pendantların Periyodik Kontrol ve Bakımı

1.5.1. Her 6 (Alü) ayda bir yapılacaktır.

1.5.2. 2,3,5 Gaz|ı Kontrol Panelleı,iııin nıckanik ve elektrik kontrolleri yapılacaktır.

1.5.3. Çalışmayan veya Alarm veren Basıııçlı Hava, Oksijen ve Vakum siviçleri çalışır
hale getirilecek veya yenisi ile değiştirilecektir.

1.5.4. Yatak başı ve Pentantlann gerekli koı-ıtrolleri yapılacak aksakhklar giderilecektir.

2. GENEL HI]SI]SLAR

2.1. Bakım ve onanm işlerinin 1,apıln,ıirsı için sözleşme süresi sonuna kadar Firma mutlaka
yetkili konuda sorumlu teknik hir kişi (bundan böyle sorumlu olarak geçecektir)
görevlendirilecek ve söz|eşnıc saircsince 7 /24 hizmetin aksaması için anzayı giderecektir.

2.2. Yüklenici Firma Hastaıre bünl esiııtle irtibat kuracağı mesai saatleri içerisinde sistemin
aksamadan çalışmasını sağlal,acak l (bir) personel görevlendirecektir. (Görevlendirilecek
personelin isimleri önce İdareı,e hildirilecek ve İdare tarafından kabul edilen isimler
dışında her ne sebeple olıırsa olsun başka kimse görevlendirilmeyecek ve İdareden
habersiz değişiklik yapılmayacaktır. )

2.3. İdarenin talep etmesi durunrrıııda. Yüklenici idarenin istihdam edeceği teknik personelin
ihtiyacı olan yazlık ve kışlık iş elbisesi olan iş yeleklerini (yazılı ve logolu) temin etmek
zorundadır.

2.4. Yüklenici bakım ve onarıııı sırasıı-ıda gerekli tüm donanımlarını ücretsiz temin etmek
yükümlüğündedir.

2.5. Sözleşme süresince cihaz ve ekipmanlann anzalanması durumunda ilk müdahale
hastanedeki görevli teknik scı,r is elemanı tarafından yapılacaktır. Yeterli olmadığı
durumda yeterli teknik perscınelle hasta hayatına tehlike arz etmeyecek sürede yfülenici
anzayı gİdermekle mükelleiİir. Bu iş için yüklenici ekstra servis ücreti talep etmeyecektir.

2.6. Cihaz ve ekipmanlarının diizcı-ıli ı,e doğru çalışması için işlevleri çalışması kontrol
edilecek, ayarlanacak. temizleııecek çalışılan mekanik aksamlar gerekiyorsa
yağlanacaktır.

2.7. Cibaz ve ekipmanların üretici firmanın talimatlarına göre kalibrasyon ayarlan
yapılacaktır.

2.8. Periyodik bakımlarda; yüklenici tirma öngörülen ve karşılıklı belirlenen her tülü
ölçümleme ve ayarlanıalaı, 1,apacaktır, Firma, sistemin bakım ve kalibrasyonu için
gerekebilecek her türlü aleti kendisi temin edecektir.

Sayla -5-
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2.9. Bakrm ve kontrolde sorumluluk. ),üklenici firmaya aittir. Kurum, yüklenici firmanın her

tiirlü çahşmalannda görevli persoııel bulunduracak, görevli personelin istek ve tavsiyeleri

yüklenici firma tarafındaıı dikkate alınacaktır.

2.ı0.sözleşme süresi içerisinde bir arıza durumunda arızah olan parçalar garanti siiıesi

sonrasında ilk olarak tamir 1,oluııa gidilecek, tamiri mümkün olmadığı takdirde teknik

servisin onayı ile hastane salıı] irllıla birimi tarafından tedarik edilen parça yenisi ile

hemen değiştirilecek ve hizıı,ıetiı-ı aksaması önlenecektir. Bu iş için yüklenici ekstra servis

ücreti talep etmeyecektir.

2.1l.Medikal Gaz Bakım işleri: işçilik dahil, yedek parça ve sarf malzemeleri hariç

yapılacaktır.
2.|2.Malzeme ihtiyacı bulunmaması l-ıalinde arızaya müdahaleden itibaren en geç 24 (yirmi

dört) saat içinde arıza giderilıniş oln-ıalıdır.

2.13.Onanm sonucu değişen arızalı parça[ar Kuruma teslim edilecektir.

2.l4.Sözleşme süresi içinde Kurum. l,iiklenicinin yapmış olduğu bakım, onanmlardan hizmet

aksaması gibi neden|erden dolayı memnun değilse ve yüklenici taahhütlerini yerine

getirmiyorsa yazılı olarak t,ükleniciye ihtarda bulunur. Yüklenici sözleşmeye uygun

olaıak, idarenin arıza bakın-ı oııarıın için şartnamede belirtilen süreden daha geç gelinen

her takvim günü için sözleşı-ııe LıcJelinin Vo 3 (ynzde üç) oraııında gecikme cezasına tabi

olacaktır. Ancak bu gecikııe sözlc,şme süresince 2 kez tekarlandığında veya on (l0)
günliik siire içerisinde olıı-ırsuz dtırı-ımun düzelmedigi hallerde dilediği zaman baŞka bir

hüküm almaya gerek kalnıaksızın tek taraflı olarak sözleşmeyi yazıl,ı ihbar yolu ile iPtal

edebilir. Bu durumda yükleııici hethangi bir hak ve taznıinat talebinde bulunamayacaktır.

2.15.Firma medikal gaz sistenıinin ktıllanımı, bakımı ve ön müdahalesi için gerektiğinde

hastane ekibine eğitim verecektir.

2.16.Firma her tiıırlü sistemin genelini 1,a da kritik noktalarını ilgilendiren durumlarda hastane

idaresine yazılı rapor sunacaktır.

2.l7.Medikal Gaz Sisteminin bakım oııanmı firma uhdesinde bulunduğu müddetçe, firma

elemanları ve firmanın bilgisi dışında hiç kimse arıza bakım ve onanma müdahale

etmeyecektir. Ancak belirtilen stirclc-r aşıldığında, arıza ile ilgili onanm, kurum tarafından

başka bir firmaya yaptırılıp. gider: siizleşme yapılan firmanın alacağından müsup ediliı.

2.l8.Yüklenici ve hastane teknik ekibi taraflndan bulundurulması gereken acil yedek parça

listesi (eknik şartnameleriyle biı,likıc) oluşturulup hastane tarafindan sağlandıktan sonra

bir yedek parça deposu oluştrırrılacak ve malzeme giriş çıkışlarının kayıtlan hastane

teknik personeli tarafindan tuırı]acaktür.

2.l9.Değiştirilmesi gereken yedek parçaların firma ve kurum tarafından yapılan tespitinden

sonra, kurum fiyatı uygun görtirsc ],üklenici firmadan, uygun bulmazsa piyasadan temin

etmekte serbesttir. Yüklenici fiı,ına. kurumun temin etliği yedek parçayı monte etmek,

gerektiğinde kalibrasyonu yapmakla mükelleftir. Değiştirilecek hasarh parçalann

mülkiyeti kuruma ait olacaktır.
2.20.Medikal Gaz Sisteminin bakını-onanmlannın tekniğe ve standartlara uygun

olmamasından kaynaklanan heı, tiirlii kaza, zarar ve ziyanlardan dolayı yüklenici firma

doğrudan doğruya kuruma karşı st,ıı,unılu olacaktır.

2.2l.yüklenici firma periyodik bakınılar sonunda, yapılan bakımları gösteren birer ıaporu

kuruma verecektir. Bu raporda ul gulamalar net olarak açıklanacak, anlaşılır şekilde
Sayfa -6
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olacak ve kurum teknik elenıanlarıırın imzasmr ihtiva edecektir. Firmalar, sözleşme

aşamasında periyodik bakımda yal-ıılacak işlemleri gösterir bir form düzenleyecek, bu

form için kurumca belirlenen yetkililerden onay ahnacaktır.

2.22.Bakım ve onarım hizmeti soı-ıı,asıılda sistem, Yetkili Servis elemanı ve teknik birim

elemanı tarafından çalışırı[ıp tt,st edilecektir. Yüklenici fırma arıza için işlem yapmış ise,

gidermiş olduğu arızayı belirten hir r:ıpor düzenleyecek ve mutlaka bu raporu teknik birim
sorumlulanna imzalatacaktır. Diizeıılcııen bu rapor yapılacak ödemeye esas olacailır.

2.23. Yilklenici, her periyodik bak ı ııı-ı, ııırım sonunda. üç (3) suret bakım-onanm formu

diizenleyecek, ilgili serr,is sorrıııı!ııstı ve idari amir inızası alınarak, l sureti serviste, l
sureti yetkilide, kalan asıl sureti ise İdareye o aya ait f'aıurayla birlikte teslim edilecektir.

2,24.Grev,lokaü, savaş, doğal atbılcr. \,ıngın, su baskını. patlama. terör, soygun ve hrsızlık
ile personelin veya üçüncü şaliıslıırın ihmalinden kaynaklanan hasarlann giderilmesi

Şartname hususları dışındadır.
2.2§.Periyodik bakım ve onarım esnasıııtla yüklenici firmanın hatalarından kaynaklanan ve

zarar gören sistenler, yüklenici fiıtı-ıit 1arafından masraflanyla birlikte giderilecektir.

2.26.Servis hizmeti sonunda Medikal Gaz Sistemi veya ekipmanlarında ortaya çıkacak
fonksiyon kaybı, onarım öncesiı,ıde viır olan işlevlerin iptali veya oluşan yeni bir anzadan

yülenici firma sorumlu tutulur. Btı ılurumlarda her türlü gider yüklenici firma tarafindan

karşılanır.
2.27.Yüklenici firma bakım-onarııır hizıııcıini başka bir firıııaya devredemez.

2.28.Hastane anlaşma kapsamındaki Sistemin, sürekli arıza yapması veya istenilen

randrmanda çalışmaması durrıııtıııdiı hastane yönetinıi bilirkişi inceIemesi yaptıIma ve

neticesinde cihazın çalışmanıasıı,ıdaıı kaynaklanan nraddi veya manevi kayıplannı tazmin

hakkına sahiptir.

2.29.Firma hiçbir ihtar ve ikaza gerck kıılınaksızın çalışma anında gerekli olan tilm emniyet

tedbirterini zamanında almak. kazıılardan korunnra usul ve çarelerini personeline

ögıetmek ve uygulamakla yiikiinıI(idür. Bu itibarla taahhüdün yanında gerek ihmal

dikkatsizlik ve tedbirsizlikte. gcrı.ks., ehliyetsiz personel çalıştırmaktan veya herhangi

sebeple vuku bulacak kazalardaır firıııı sorumludur. yüklenici, iş kanunu,nun iş sağlığı ve

iş güvenliği hükümleri,ne cörc peı:trnelin sağlığın| korumak üzere her tiirlü sağhk ve

emniyet tedbirlerini alacak ve ıclılikeli koşullarda çalışılmasIna izin vermeyecektir.

Yüklenici iş ve işçi sağlığı iIe iIgili ıııcvzuat ve hükünıleri yerine getirmekle yiikilmlüdtir.

3. TEKLİFLERİx Hlzını,nNMASl Yli iSTENiLEN B!]LGELER
3.1. Çalışma yılına ait TSE Hiznıeı Ycıerlilik Belgesi vel"a T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığı'ndan alınmış Satış Soıırıı: ı l l izmetleri Yeterl i lik Belgesi,

3.2. Bakım- onanm hizmetini yapacali ol:ııı teknik personelin yeterİi teknik eğitimi aldıklannı

ve yetkilendirildiklerine dair belgc r c teknik personelin sayısını gösterir belge.

3.3. Bir yıl boyunca geçerli olacık tiiııı 1:.lck parça fiyat listesi (Dolar, Euro, TL),

eytn BoĞA
Tekniker

(Tün Medikal ca: Sistemleri l'cri|oıliI l
\alfo -7-
,|,lın ve onarüm Himaı .llını işi Teknilı Şarınamesi )

fl


