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HARRAN ÜNİVERsiTf,Sİ
ARAŞTİRMA VE UYGULAMA HASTANESi

ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRJI{A Vf, BAĞLI SisTEMLf, R
PERiYoDiK BAKIM Vf, ONARIM HİZMET ALIMI iŞİ

TEKNiK ŞARTNAMESi

[Q\ğ Harran Üniversitesi Araştın,ıra ve Uygulama Hastanesi Binasında kuru|u İMEKSAN Marka

Klima Santrallerinin ve sisteıne bağlı çalışan lüm cihazların bakımlarının yapılmasını sistemin faal

tutularak arızaların giderilmesi, arızalarıı,ı takibini sağlayarak sistemin standartlara göre bakım -
onarım hizmetlerini kapsayacak tüm gerekli donanIm teçhizat teminini sözleşme tarihinden itibaren l
(Bir) yl süre ile hizmetin sağ|anması işidir.

Bakrm: Sistemlerde meydana gelebilecek arızaları önlemek, sistem performansını arttırmak, arıza

olasılığını azaltmak, sistemin ömrünü uzatmak, varsa çaIışan mekanik aksamlarının yağlanması,

ka|ibrasyon işlemlerinin yapılınası ve etkin çalışmasını sağlamak amacıyla firma tarafından

sistemlerin yaptsına uygun olarak önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak yapılan, koruyucu

ve düzeltici nitelikte her türlü girişim ve kontroldür.

Onanm: Tanımı yapılaır sistemin performans ve fonksiyonlarının teknik dokümanlarında belirtilen

şekilde yerine getirilmesini ifade eder.

Kurum: CihazlSistemin kurulu bulunduğu, hizmet verdiği kuruluşun adıdır.

Yüklenici: CihazlSistemin bakım ve onarımlarını belirlenen «izleşme süresi içerisinde ücret karşılığı
yapan firmadır.

İşin Kapsamı : Yedek parça hariç bakımı ve onarım hizmetini kapsar.

l. İSTEKLER VE öZE1.1.iKı.ER:

1.1. Bakım ve onarım işlerinin yapılması için sözleşme süresi sonuna kadar Firma mutlaka yetkih

ve konusunda tecrübeli irtibat kurulacak teknik bir kişi (bundan böyle sorumlu olarak

geçecektir) görevlendirilecek ve sözleşme süresince 7/24 hizmeiin aksamaması için servis

hizmeti vererek arızayı giderecektir.
1.2. Sistemde bulunan cihaz ve ekipınanların bakım ve onarımlan üretici firmanın standartlarına

göre yapılacaktır.

1.3. Yüklenici Firma Hastane bünyesinde mesai saatleri içerisinde sistemin aksamadan

çalışmasını sağlayacak en az 2 (İki) personel görevlendirecektir. (Görevlendirilecek
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personelin isimleri önce İdareye bildirilecek ve İdare tarafından kabul edilen isimler dışında

her ne sebeple olursa olsun başka kimse görevlendiri|meyecek ve İdareden habersiz

değişiklik yapılmayacaktır.)

1.4. Sorumlu kişiye mesai saatleri içinde veya dışansında mail, telefon veya faks yoluyla çağı
yapıldıktan sonra en geç 2 saat içerisinde, cevap verecek şekilde hizmet verecektir.

1.5. Cihaz ve ekipmanlarının düzenli ve doğru çalışması için işlevleri kontrol edilecek,

ayarlanacak, temizlenecek ça|ışan mekanik aksamlar gerekiyorsa yağlanacaktır.

1.6. Söz konusu hizmet Yüklenici personeli tarafından, İşveren yetkilileri nezaretinde

yapılacaktır. Bakımlar, sözleşme imzalandığı tarihten itibaren aylık periyodik bakımla

bir|ikte, yı|da 2 ana bakım (ortalama 6 ayda bir kez) olacak şekilde yapılacaktır. Anzalara
müdahale taahhüdü sözleşme imzalandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

1.7. Sözleşme süresince çıkacak arızalar kurum tarafından yükleniciye bildirilecektir. İlk

müdahale hastanedeki görevli teknik servis elemanı tarafindan yapılacaktır. Hastanedeki

görevli personelin arızayı giderilemediği durumda 2 (iki) saat içerisinde müdahale edilerek

yedek parça gerekmiyorsa arıza giderilecektir.

1.8. Sözleşme süresi içerisinde bir arıza durumun da arızah olan parçalar garanti süresi sonrasında

ilk olarak taınir yoIuııa gidilecek, tamiri mümkün olmadığı takdirde teknik servisin onayı ile
yedek parça hastane satın alma birimi tarafından temin edildikten sonra parça yenisi ile
hemen değiştirilecek ve hizmetin aksaması önlenecektir. Yüklenici değişimler için ücret talep

etmeyecektir.

1.9. Yüklenici, her periyodik bakım-onarım sonunda, üç (3) suret bakım-onarım formu

düzenteyecek, ilgili servis sorumlusu ve idari amir imzası alınarak, l sureti serviste, 1 sureti

yetkilide, kalan asıl sureti ise İdareye o aya ait faturayla birlikte teslim edilecektir.

2. KLiMA SANTRALLERi iÇiNyapıı-acaK iŞLEMLER

2.1. GENf,L KONTROLLER
2.1.1.Hava debisi ayar damperlerinin kontrolü,

2.1.2.Klima santrali modüllerinin genel temizliği,
2.1J.Modüller arası bağlantı ve kapak bağlantı kontrollerinin durumunun ve hava kaçak

durumunun kontrolü,

2.1.4.Damperlerin çalışırlığının kontrolü,

2.1.5. Cihazlarının otomatik kontrol elamanlarının kontrolü ve testi (damper motoru, don

termostatı, fark basıııç anahtarı, üç yollu vana ve vana motoru sensörleri ve kumanda

paneli),

2.1.6.Elektrik panosu kontrolü ve bakımı (kontaktör, termik ve sigorta),

2.1.7.Acil stop cihazları çahşacak ve tüm aksaklıklar giderilecektir.

2.2. FANLAR
2.2.1.Kirlilik, lrasar, korozyoıı ve ıırontaj doğruluğunun kontrolü yapılacak aksaklıklar

giderilecektir.

2.2.2. F aı,ı balalısıırın kontrolii.

2.2.3.Yatak sesin iıl koııtrol[i.

2.2.4.Yatakların yağlanınası.

2.2.5.F aı,ı montaj cıvatalarııııı,ı sıklığının kontrolü

2.2,6.Fan tahrik mekaıı izıııasın ın kontrolü,

2.2.7.Titreşiın kontrolü yapılacak aksaklıklar giderilecektir.
Sal,Jb -2-

(Isınıa-Soğııma-l"]aı.,alunılu-nıa ı,c Btığlı Sisıemler Bakım ve Onarım Hi:met Alımı İşi Teknik Şarınamesi )f



2.3. ISITICI BATARYALAR
2.3.t.Kirli lik, hasar ve korozyonun kontrolü yapılacaktır
2.3.2.Su devresinin koıtrolü yapılacaktır.
2.3.3.Su devresindeki havaııın tah liyesi yapılacaktır.
2.3.4.Hava tarafının temizliği yapılacaktır.

2.4. SoGUTUCUBATARYALAR
2.4.1.Kirlilik, hasar ve korozyon kontrolü,
2.4.2.Su devresinin kontrolü,
2.4.3.Su devresindeki havanın tahliyesi
2.4.4.Drenaj ve sifon çaIışırIıhğının kontrolü,
2.4.5.Damla tutucunun kontrolü.

2.4,6.Baiaryalar mevsimine göre dondan etkilenmemesi için içindeki su boşaltılacaktır

2.5. FİTRELER
2.5.1.Kirlilik, hasar ve korozyon kontrolü,

2.5.2.Manometre ile filtre fark basıncının kontrolü
2.5.3.Filtre sızdınnazlık kontrolü
2.5.4. Gerektiğinde fi ltre elemanlarının değişimi,
2.5.5.Sızdırmazlık elamanların kontrolü,

2.5.6.Genel temizlik yapılacak aksaklıklar giderilecektir

2.6. DAMLA TUTUCULAR
2.6.r.Kirlilik, hasar ve koroz.von kontrolü yapılacak aksaklıklar giderilecektir
2.6.2.Su drenaj hattınıır çalışma kontrolü yapılacak aksaklıklar giderilecektir.

2.7. TAHRiK ELEMANLARI, ELf,KTRİK MOTORLARI
2.7.1.Kirlilik, hasar ve korozyon kontrolü,
2.7,2.Y atak sesinin kontrolü.

2.7.3.Yataklarınıı,ı yağ|annıası,

2.7.4.Motor yatakları bağlantı cıvatalarının sıkılığının kontrolü,

2.7.5.Motor çektiği akımının ölçülmesi ve etiket değeri ile kıyaslanması,

2.7.6.Motor terminallerindeki kablo bağlantlannın kontrolü yapılacak
giderilecektir.

aksaklıklar

2.8. KAYIŞLAR
2.8.1.Kirlilik kontrolü,
2.8.2.Hasar aşınmasının kontrolü,

2.8.3.Kayış gerginliğinin kontıoIü

2.8.4.Gerektiğinde kayışlarıır değişimi,
2.8.5.Kayış kasnak hizalanmasının açısal kontrolü,
2.8.6.Genel temizlik yapıIacak ve aksaklıklar giderilecektir.

2.9. KASNAKLAR
2.9.1. Kirlilik, hasar ve korozyon kontrolü,

2.9.2.Kasnak sabitleıne cıvatalarıırın sıkı|ık kontrolü
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2.10. HAVA DAMPERLERi VE KANALLAR
2.10.1. Damper motorlannın çalışırlı lığının kontrolü

2.10.2. Hava kanaIları arasında zamanla oIuşacak açılmalar giderilecek

2.103. Hava kanal larının sızdırmazl ık kontrolü yapılacak

2.1l. SİRKÜLASYON POMPALARJ
2.11.1. Cihazlara yılda iki sefer periyodik bakım yapılacaktır.

2.|1.2. Cihazlann sezon geçiş işlemleri, bakım dihilinde ücretsiz olarak yapılacaktır.

2.1lJ. Kirlilik, hasar ve kororyonun kontrolü,

2.11.4. Pislik fufucular!n temizlenmesi

2.11.5. Yatak sesisin kontrolü.

2.11.6. Yatakların yağlanınası (cihaz uygunsa )

2.11.7. Motorun çektiği akımın ölçülmesi ve etikeı değeriyle kıyaslanması,

2.11.8. Motor terminallerindeki kablo bağlantılarının kontrolü,

2.11.9. Elektrik panosu kontrolü ve bakımı, (Kontaktör, yol vericiler, termik ve sigorta)

2.11.10.Pompa salmastralarının kontrolü yapılacak aksaklıklar giderilecektir.

3. ASPiRATÖRLER
3.1.r. Kirlilik, hasar, korozyon ve montaj doğuluğunun kontrolü yapılacak aksaklıklar

gideriIecektir.

3.1.2. Fan balansının kontrolü,

3.13.Yatak sesinin kontrolü,

3.1.4.Yataklann yağlanması,

3.1.5.Fan montaj cıvatalarının sıklığının kontrolü,

3.1.6.Fan tahrik mekanizmasının kontrolü,

3.1.7.Titreşim kontrolü yapılacak aksaklıklar giderilecektir.

4. FAN-COİLLER İÇiN YAPILACAK işı,rııı-ın
4.1. Fan-coil termostatlarının faal olması sağlanacak. Termostat üzerindeki hız ve ısı seÇenekleri

çalışır hale getirilecek.

4.2. Cihaz üzerindeki balans vanaları faal olması sağlanacak.

4.3. Cihazın enerji hattı panodan alınacak.

4.4. Fan-coil'in su tesisatının bakım ve onarımı yapılacak.

4.5. Bakımı için gerekli olan yağ, gres ve iistüpü gibi malzemeler firma tarafından sağlanacaktır.

4.6. Herhangi bir arızanın firmaya bildirilmesinden sonra (mesai saatleri içinde ve dışında hafta

sonları ve bayram resmi tatiIleri dahil ) en geç 2 saat içerisinde firma anzaya müdahale

edecek ve en kısa zamanda arızayı giderecektir.

4.7. Periyodik bakım hizmetlerinin yetersizliğinden kaynaklanacak her türlü zarar ziyandan firma

sorumludur.

4.8. Ürüntere ait olmast gereken talinıat ve bakım levhaları eksiksiz olarak hazırlanacak, bu

maksatta idare tarafından ilave güventik levhası istekleri de firma tarafindan

karşılanacaktır.(Örneğin: GÜVENLiK TALİMATı ve EMNiYET TALiMATI levhası vb.

takılacaktlr.)
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4.9. Hatah kullanımdan. tabii aşınmadan, yanlış hareketlerden, nem ve rutubetlen meydana gelen

arızalarının giderilınesi esnasında değişmesi zaruri parçaların bedeli bakım ve garanti

kapsamı dışındadır.
4.10. Değişmesi gereken parçalar, arızaya sebebiyet veren aksamlar tespit edilerek idareye

rapor edilip, idareden olur alındıktan sonra gerekli işlemler yapılarak belgelendirilecektir.

5. GENEL HUSUSI-AR:

5.1. Firma hiçbir ihıar ve ikaza gerek kalmaksızın çalışma anında gerekli olan tüm emniyet

tedbirlerini zamanında almak, kazalardan korunma usul ve çarelerini personeline öğ:retmek

ve uygulamakla yükümlüdür. Bu itibarla taahhüdün yanında gerek ihmal dikkatsizlik ve

tedbirsizlikte, gerekse ehliyetsiz personel çalıştırmaktan veya herhangi sebeple vuku bulacak

kazalardan firma sorumludur. Yüklenici, iş Kanunu'nun iş sağlığı ve iş güvenliği

hükümleri'ne göre personelin sağlığını korumak üzere her tiirlü sağlık ve emniyet tedbirlerini

alacak ve tehlikeli koşullarda çalışılmasına izin vermeyecektir. Yüklenici iş ve işçi sağlığı ile
ilgili mevzuat ve hükümleri yerine getirmekle yükümlüdür.

5.2. Yüklenici işin bitiminde firmaya tahsis edilmiy'verilmiş bulunan yerlerin ve malzemenin her

tiirlü bak|m ve teınizliğini yaparak işyerini sağlam ve temiz olarak bırakması zorunludur.

5.3. Periyodik bakım onarım sırasında (garanıi süresi sonrası) değişmesi gereken parçalar Hastane

İdaresinin yapacağı piyasa rayiçlerine göre araştırılarak temin edilecek ve yükleniciye teslim

edilecektir. Yüklenici değişen parçaları bir tutanakla Hastane idaresine teslim edecektir.

5.4. Sözleşme süresi içinde Kuruın, yüklenicinin yapmış olduğu bakım, onarımlardan hizmet

aksaması gibi nedenlerden dolayı memnun değilse ve yüklenici taahhütlerini yerine

getirmiyorsa yazılı olarak yükleniciye ihtarda bulunur. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak,

idarenin arıza bakım onarım için şartnamede belirtilen süreden daha geç gelinen her takvim
günü için sözleşme bedelinin o/o l (yijzde bir) orarıında gecikme cezasına tabi olacaktır.

Ancak bu gecikme sözleşme süresince 2 kez tekrar|andığında veya on (l0) günlük süre

içerisinde olumsuz durumun düzelmediği hallerde dilediği zaman başka bir hüküm almaya
gerek kalmaksızın tek taraflı olarak sözleşmeyi yazılı ihbar yolu ile iptal edebilir. Bu
durumda yüklenici herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacaktır.

5.5. Onarım sonucu değişen arızalı parçalar Kuruma teslim edilecektir.

5.6. Sistem arızası yüklenici tarafından giderilemezse Kurumun yazılı ihtarında verilen süre

sonunda arızayı bir başka servise yaptırma ve faturasını yükleniciye ödettirme hakkına

sah iptir.

5.7. Yüklenici; bakım ve onarım esnasında yüklenici teknisyeninin iş güvenliğini sağIamak

zorundadır. Bakım-oııarım esnasında olabilecek her tiirlii iş kazalarında tüm kanuni

sorumluluk ve doğabilecek tazminatlar yükleniciye ait olacaktır. Ayrıca bakım-onarım

esnasında yüklenici teknisyeninin yanlış veya ihmalkirlığından veya kasti hatalı müdahalesi

sonucu vukuu bulduğu ispat edilen hata veya arızanın neden olduğu zarar, ziyan, kaza veya
yaralanmalardan ve iş kaybından yüklenici sorumlu olacaktır.

5.8. Periyodik bakım ve arızalarının giderilmesi çalışmaları işletmede görevli kurum teknik

elemanlarının nezaretinde yapılacaktır.

5.9. Yüklenici ve hastane teknik ekibi tarafından bulundurulması gereken acil yedek parça listesi

oluşturulup lrastane tarafıııdan sağlandıktan sonra bir yedek parça deposu oluşturulacak ve

malzeme giriş çıkışlarının kayttlarü hastane teknik personeli taraf!ndan tutulacaktır.
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5.r0. Isıtma, soğutma, havalandırma ve bağlı sistemlere ait, Yüklenici servis vermeye

yetkili olduğuna dair ve o yıla (ihalenin yapıldığı yı|) ait Hizmeı yeterlilik belgesini (marka

onaylı - Yetkili Servis Belgesi) teklif ile birlikte sunacaktır.

5.rl. Yüklenici idarenin istihdam edeceği teknik personelin ihtiyacı olduğu eğitimleri

ücretsiz olarak verecektir.

5.r2. Yüklenici bakım ve onarım sırasında gerekli tüm donanımlarını ücretsiz temin etmek

yükümlüğündedir.

5.13. İdarenin talep etmesi durumunda, Yüklenici idarenin istihdam edeceği teknik

personelin ihtiyacı olan yazlık ve kışlık iş elbisesi olan iş yeleklerini (yazılı ve logolu) temin

etmek zorundadır.
5.14. Bütün değişimler kontrol denetimine olacak ve tutanağa bağlanacaktır.
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