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Harran Üniversite§i Araştlrma

Ye Uygutama Hastane§i

Sırı

No: 03|78
Konu: Teklif Mektubu
İşin Adı:

Fiş Kodu

TEKNiK sERVİs BAKIM ONARIM
:

Fiyalal KDV Hariç otarat verilmclidir. Malzemelerin Markası veya Özclliği mutlata be|inilmelidir.
UBB sorgulamasına gör9 en düşük 3 t€klifbaz alınacaklır. scK Ödenir/Ödenmez tektiftc be!irtilecektir.
SUT kodu belinilmcyen tekIifler değerlendirme dışı bırakılacaktlr. Pakele dahil olup olmadtğı teklifte belirtileceklir.
sUT fiyatınl aşan teklifler değerlendirme dlşl blrakülacckhr, Ödeme|cr muayene kabul sonra§t 1-3 Ay arastndadır.
scK Taraflndan UBB'den kaynaklanan kesintiIer durumunda yükleniciyc ödeme yapllmayacak ve yüklenici hiçbir hak talgbinde

bulunmayacakttt.
Teklifveren istekli|e. yukarıdaki tüm nıaddeleri şarsız kabul etnliş sayllacakıır.
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bilgisi olmalı ve tcklifile birlikte sGK sorgulama §isteminin çıkrısı tekliİile birlikte verilmelidir

No : 63760.38.32.00.01.330

İdare Adı : Harran Ünivenitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekIi idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir

Adres: Ara§ı|rma ve Uy8ulama I]aslanesi osmanbey Kampüsü ŞAN LlURFA
inibaı teleton : Tel-: 0 (414\344 4| 65 Faks : 0 (4ı4) 344 4l 69

KOMPANZASYON I,ANOLARI
BAKIM ve oNARlM TEKNİK ŞARTNAMEsİ
İŞİX raXllllr: HRÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kompanzasyon Panolannın

seferlik periyodik bakrmları ve anza onarımlan yapılacaktır.
Teknik Merkez 2 Adet (Yaklaşık l700kVAr)
A Blok 2 Adet (Yaklaşık 1900kVAf)
B Blok l Adet (Yaklaşık 950kVAı)
C Blok 2 Adet (Yaklaşık l300kvfu)
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1- Yüklenici bakım Sırasında imalatçı firmanın işletme ve bakım talimatını inceleyip özel
talimatı varsa uygulamak zorundadır.
2- Yiiklenici sistemin bakımıru, bağlantılı olduğu diğer ünitelerin bakımı ile müşterek olacak
şekilde planlama yapmak zorundadır.
3- Yfülenici firma bakım ve onanm sırasında tespit ettiği onanmı mümkün olmayan arızalı
malzemeler için malzeme ihtiyaç listesini ve malzemenin teknik özelliklerini yazılı olarak
idareye teslim edecektir.
4- İdare malzeme ihtiyaç listesini. ihale kanunu yönetmeliği hükümleri d6hilinde diğer
firmalardan teklif usulü ile temin etmekte serbesttir. yüklenici firma bu hususta itirazda
bulunamaz. Temin edilen parçalann montajı yiiklenici firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.
İhtiyaç listesi ytiklenici firma tarafından temin edilirse, bu parçalar Orijinal ve en az 2 yı|
garantili olacaktır.
5- Cihazlann bakım ve onanm çalışmaları esnasında can ve mal güvenliği açısından gerekli
tiim önlemler yiiklenici firma tarafindan alınacak, yiiklenici firma 633l sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu hüktimleri kapsamında ve bu kanunlar
çerçevesinde çıkanlmış olan Yönetmelikler ile Elektrik Kuwetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
kapsamında tiim yükümlüliiklerini yerine getirecek İdare bu hususta sorumlu
tutulamayacaktır.
6- Yfülenici firma bakım ve onanm çalışmalanru İdare tarafından belirlenen Teknik Personel
gözetiminde yapacaktır. Bakım ve Onarım çalışmalan sırasında elektrik kesintisi için idare
onayı alınarak çalışma yapılacaktır. Bakım Çalışmaları, idarenin be|irlediği, hizmetin en az
aksayabileceği gün ve saatlerde yapılacaktır,
7- Firma bakım için gerekli tüm alet ve cihaz|ara sahip olacaktır.
8- Periyodik bakımlarda; yüklenici firma, ön görülen ve karşılıkh belirlenen her türlü bakım
ve ayarlan yapacaktır.
9-Yüklenici hatasından kaynaklanan aııza ve hasarlarda yüklenici firma gerekli yedek
parçaların teminini ve ücretsiz değişimini, eğer bu mümkün değilse cihazın yenisiyle
değiştirilmesini herhangi bir ücret talep etmeden taahhüt eder.
l0- Yüklenici firma, bakım çahşması sonunda idaremize ilgili birirnine her bir ciha:/sistem
için yapılan bakımlan gösteren bir rapor verecektir. Bu raporda uygulamalar net olarak
görülecek, anlaşılır şekilde olacak ve idaremiz teknik elemanlannrn imzasını ihtiva edeceklir.
l1- Bakım onanm ve arıza çahşmaları esnasında her tilrlü montaj, demontaj, nakliye v.s.
giderler yükleniciye aittir.
12- Gerek bakım sonrasında gerekse arıza onanmı sonrasında yanlış ve hatah bağlantılar
nedeniyle Hastane 'de kullanılmakta olan herhangi bir cihazda arıza meydana gelmesi
dıırumunda anzaırrn giderilmesi için yapılan masrafların tamamı bir tutanak ile tespit edilerek
yfülenici firmadan tahsil edilecektir.
l3- Yfülenici firma bu teknik şartname hükilırrılerini okuduğunu ve kabul ettiğini yazılı olarak
dosyası ile birlikte idareye bildirmek zorundadır.

iooLU

14-

Yüklenici bakım çalışmaları sonı:§ı müallerin temizliğini yapacaktır.

BAKIMYÖNERGE§i:

l.

BARALAR

Bara temizlikleri yapılacaktır. Bütiin bara bağlantılan kontrol edilecektir. Gerekiyorsa yüzey
temizliği yapılacak ve bağlantı noktalan yeniden sıkılacaktır.

2. KABLOBAŞLIĞI
Harici ve düili tip kablo

başlıklarının temizlikleri yapılacak. Kasıntılı çahşma yönünden
temas yüzeyleri temizlenecektir.
Gerekiyorsa
durumu kontrol edilecektir.

3. KOMPANZASYON PANOLARININ BAKIMI

a) Pano teçhizatının normal dıırurnda olduğu denetlenecektir. Bütün elektriksel bağlantılan
kontrol edilecektir.
b) Tilm güç kontaktörleri kontak takımlannın faaliyet konholü, memeleşme veya yııııma var
ise kontak takımlarının değişimi
c) Tiim pako şalterlerin faaliyet kontrolü
d) Pano içerisindeki tüm kablo bağlantı vidalannın kontrolü gevşek olanların sıkılması
e) Pano fanlannın faaliyet kontrolü
f) Güç devreleri iizerindeki yanma ve kararma olan tiim kablolann değişimi
g) Tüm sigortalann faaliyet kontrolü anzalı olanlann değişimi
h) Tilrıı kumanda röleleri ve yardımcı kontaklann faaliyet kontrolü
i) Röle, yardımcı röle, sesli ve lşıklı sinyal, şalter ölçü aleti vb. teçhizatın normal çahştıklan
görülecek.
j) Elektrik bağlantıları kontrol edilerek gerekli görülen bağlantılan sıkılacaktır.
k) Bakım işlemi gerçekleştirilirken, kondansatörler deşarj edilmeli ve akım trafo uçlanna
dikkat edilmelidir.
l) Isınmış, kararmış veya rengi bozulmuş komponentler, şişmiş veya sızıntı yaprruş
kondansatörler gözlem ile tespiti yapılması
m)Toz ve kire karşı temizlik, vakumlu süpürgeler ile yapılması
n) Akan kondansatör sıvıları temizlenmeli
o) Tüm kablo ve kablo başlıklarının kontrol edilmesi
p) Kondansatör banklan ve pano içi sigort4 kontaktör, kablo vs. malzemeler test edİlecektir.
Bağlantı noktaları ve soğutma ekipmanlannın diizgün çalışıp çalışmadığı kontrol
edilecektir. Sistemdeki güce göre bağlantı kablolan ve bağlantı noktalanndaki gevşeklikler
kontrol edilecek, tespit edilen anzalar giderilecektir.
q) Akım trafo çevirme oranları ölçüm yapılarak kontrol edilecektir.
İ1 Harmonik filtre ve kondansatör değerleri ölçülerek kontrol edilecektir.
.i R""ı.tit güç kontrol rölesi kontrol edilerek, sistemi reaktif(%20) ve kapasitif(Yol') ceza
sınırlan altında tutması sağlanacaktır.
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