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HARRAN UNIVERSITESI
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

KURU KiN[YEvi T0ZLU YANGIN SÖNDÜRN,E CiHAZLARI
DOLUM VE BAKIM ŞARTNAMESiDİR

Hizmet binalannda bulunan,

ı 225 Adet 6 Kğ.lık Kuru Kimyevi Tozlu
o 2 Adet 50 Kğ.lık Kuru Kimyevi Tozlu
o l00 Adet 5 Kğ.hk co2 (KARBONDİOKSİT)

Yangın Söndiirme Cihazının dolum-bakım ve test yaptınlmasına ait şartnamedir.

l Tekar dolum işleminde cihazın TsE markasına esas olan deneylerinde cihaz içerisinde
kuIlanı[an ve standartlara uygun yangın söndürme maddesi ve püskürtme gıızmın aynısl
kullanılacaktır. Tekrar dolumdan önce cihazın içi tamamen temizlenecek, içerisinde
söndtlrme maddesi artığl bulurıınayacak ve cihazdan boşaltılan söndiirme maddeleri tekrar
kullanılmayacaktır.

1. Söndiirücü içindeki toz ABC türü yangınJara karşı kesin söndürme etkili, 7o90 mono
iımonyum fosfat esaslı olacaktır.( TSE EN 615 standardı özelliklerini taşır bir kimyasal
madde olacaktır.)

l. İhtiyaç duyulan yangm söndiirme cihazian bayrak kırmız boya ile boyanacaktır.( Bunun
adedi kurumumı,"a bildirilecektir.)

l. TSE 'nin ilgili normuna göre ( TS 862 EN-3 ) teste tabi tufulan ve test sonucunda
kullanılamaz duruma gelen yangın söndi.iıme cihazlan için HURDA RAPORU tanzim
edilir. Bu cihazlar rapor eşliğinde ilgili Müdtirlüğümüze iade edilir.

1. Test-dolum ve bakrm raporlan firma yetkilisi taıafindan imzalanır. ( Firma kaşesi ve kişi
kaşesi ile birlikte )

l. Değiştirilen parçanın yerine TSE ve CE standartlarına uygun yenileri cihaza monte edilir.

1. Dolum ücretleri teklifte belirtilen kimyevi madde fiyatlan üzerinden ödenir. Aynca işçilik
ücreti ödenmez.

1. Yilklenici firma tarafından dolumu yapılan yangın söndürme cihazlan ve değiştirilen
parçalar l YIL garantili olacaktır.

2. Test dolum bakım sırasrnda değiştirilmesi gereken parçalar olursa firmaya görevli giden
peısonelimizin tutanağında belirtilecek, değişen parçalar Müdiirlüğümtize iade edilecektir.

3. Garanti süresi içerisinde doldurulan kimyevi maddeler ve değiştirilen parçalarda
yüklenicinin hatasından dolayı veya kimyevi maddelerin özelliğini kaybettiğinden,
manometre basınç göstergelerinin düşttiğllnden yedek parçalann kalitesinde meydana

siz olarak kimyevi maddeler yeniden
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doldurularak parçalar yeniden değiştirilerek karşılanır. Doldurulan kimyevi maddeler ve
değiştirilen parçalar TS 862 EN-3 normlanna uygun olmalıdır.

l. Cihazlann muayene ve bakımları TS ISO 1l602 'ye göre yapılacaktır

1. Cihazlar gövde itibari ile deformeye uğramış yada 6 yılhk Test Basınç Sürelerini bitirmiş
ise işi yapan firma tarafindan yeniden bir teste tabi tutuluı. Test bilgileri bir tutanak ile
kuruma teslim edilir.

l. Dolum ve bakrmı yapılan cihazlar sondajlama usulü 1 adet seçilerek yangın söndtirme
tatbikatında kullanılır..Söndiirme testinde başanh olunduktan sonra yüklenici firmaya
ödeme yaptınlır.Aksi halde cihazlar yeniden doldurtulur. Test ücreti ve boşalan cihazlann
doldurulması yüklenici fi rmaya aittir.

1. Kurumun gerekli görmesi halinde doluma alınacak cihazların 1/3 ü kadar emanet cihaz
bırakrlacaktır.

1. Firma cihazlann periyodik kontıollerini dolum tarihinden itibaren 1 YIL siire ile 6 ayda
bir yapacaktır. Muayene sırasında eksilen CO2 tamamlanrr, bozulmuşsa değiştirilir. Boya
ve yazılarda dökülme ve silinme varsa iırma tarafindan yenilenir.

Yüklenici firma tesldolum-bakım hizmetlerini aksatması, devam ettiremeyeceğinin
anlaşrlmasr firmanın faaliyetlerine son vermesi veya firmanın kendi isteğiyle çekilmesi
durumunda sözleşme fesih edilir. Mevcut teminattır, tiimü irat kaydedilir.

1 . 1 Yıl anlaşma süresi içerisinde iiriiırlerle ilgili fıyat değişikliğini satıcı firma Kurum
yetkililerine bildirmesi doğrultusunda fiyatlan artınp-eksiltmede serbesttir.

2. Dolumu yapılacak olan tiim yangın tüpleri yiiklenici tarafindan alınıp dolumu yapıldıkdan
sonra tekrar aynı adreslerine bırakılacaktır.

irrnınyn KATILAcAK FİRMALAR AşAĞIDAKİ BELİRTiLEN BELGELERE
SAHİP OLACAKTIR;
Firmalann kendisinin TSE Belgesi,
Firmalann kendisinin 1SO EN 900l:20l5-1401:2015 ve ohsas 1801:2007 belgesi
olacaktır.
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi,
Kullanlacak Tozun ve Gazın TSE belgesi,

e Kurumun kesin siparişi ile birlikte yangın söndiirme cihazlannı firmaya teslim tarihinden
itibaren .....ls...giin içerisinde dolum ve bakımlan yapılarak kuruma teslim edilecektfu.

f Teklifveren fırma 1ukanda belirtilen hususlan aynen kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
g Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücü muayene dolu ve bakım elemaru sertifıkalan

TSE onaylı olacaktrr.
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co2 (KARBoNDioKsiTLi )
YANGIN SÖNDÜRMtr CiHAZLARr DOLUM VE BAKIM ŞARTNAMESİDİR.

Yangın Söndürme Cihazının dolum-bakım ve test yaptlnlmasrna ait şartnamedir.

Cihazlarda Karbondioksit oranr 7o99 kömürden imal edilmiş saflıkta olacaktr.
Söndürüctiler TSE standartta istenen biçimi ile etiketlenecektir.
Cihaz|ar -20 - ( + ) 60 derecede ortamlarda dayanıklı olacaktır.
TSE'nin ilgili normuna göre ( TS 862 EN-3 ) teste tabi tutulan ve test sonucunda
kullanılamaz duruma gelen yangın söndi,irme cihazları için HIJRDA RAPORU tanzim
ediliı. Bu cihazlar rapor eşliğinde ilgili Müdürlüğiimüze iade edilir.
Test-dolum ve bakım raporlan fırma yetkilisi tarafindan imzalanır.( Firma kaşesi ve
kişi kaşesi ile birlikte )
Değiştirilen paıçanrn yerine TsE ve cE standartlaıına uygrın yenileri cihaza monte
edilir.
Dolum ücretleri tek]ifte belirtilen co2 madde fiyatları iizerinden ödenir. Aynca işçilik
ücreti ödenmez.
yüklenici firma tarafindan dolumu yapılan yangın söndiirme cihazları ve değiştiriten
parçalar altl ayda bir Müdürlüğiımiizde kontrol edilmek kaydıyla 1 yIL garantili
olacaktır.
Test dolum bakım sırasında değiştirilmesi gereken parçalar olursa firmaya görevli
giden personelimizin tutanağında belirtilecek, değişen parçalar Müdialüğümüze iade
edilecektir.
Dolum ve bakımı yapılan cihazlar sondajlama usulü %o1 oranrnda seçilerek Sivil
savunma Müdiirlüğü'nde söndürme performansına tabi tutulur. söndiirme testinde
başanlı olunduktan sonra yi.iklenici firmaya ödeme yaptınlır.Aksi halde cihazlar
yeniden doldurtulur. Test ücreti ve boşalan cihazlann doldurulması yi.iklenici firmaya
aittir.
cihazlar gövde itibari ile deformeye uğramış yada 6 yllık Test Basınç siiırelerini
bitirmiş ise işi yapan firma tarafından yeniden bir teste tabi tutulur. Test bilgileri bir
tutanak ile kuruma teslim edilir.
Kurumun gerekli görmesi halinde doluma alınacak cihazların 1/3 ü kadar emanet cihaz
bırakılacaktır.
Yiiklenici firma test-dolum-bakım hizmetlerini aksatması, devam ettiremeyeceğinin
anlaşılması firmanın faaliyetlerine son vermesi veya firmanın kendi isteğiyle çekilmesi
durumunda sözleşme fesih edilir.
Firma cihazlann periyodik kontrollerini dolum tarihinden itibaren 1 YIL süre ile 6
ayda bir yapacaktır. Muayene sırasında eksilen CO2 tamamlanır, bozulmuşsa
değiştirilir. Boya ve yazılarda dökülme ve silinme varsa firma tarafindan yenilenir.
irr.ır,nyB KATILACAK FiRMALAR AşAĞIDAKi BELİRTiLEN
BELGELERE SAHİP OLACAKTIR;
TSE ve Hizmet Yeterlilik Belgesi.
Firmalann kendisinin ISO EN belgesi olacak ve kullaıılan malzemelerin CE belgesi
bulunacaktr.
Kullanılacak Tozun ve Gazın TSE belgesi,
Kurumun kesin siparişi ile birlikte yangın söndiirme cihazlarını firmaya teslim
tarihinden
edilecektir.

itibaren. l5.giin içerisinde dolum ve an yapılarak kuruma teslim
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Teklif veren firma 1ukanda belirtilen hususları aynen kabul ve taahhüt etmiş say ır.
Dolumu yapılacak olaıı tiim yangın tüpleri yüklenici tarafindan alınıp dolumu
yapıldıkdan sonra tekar aynı adreslerine bırakılacaktır.
Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndiirücü muayene dolu ve bakım elemanı
sertif*aları TSE onaylı olacaktır.
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