
T.C.
Harran Universitesi Arapttrma ve Uygulama Hastanesi

Srra No: 02706
Konu: Teklif Mektubu
igin Adr: TEKNiK sERVis - HizMET ALIMI
Fip Kodu :

YAKLA$IK MALiYET iqiNOin:

Son Teklif Tarihi: 24.07 .2017

*Tanrmlayrcr firma bilgisi olmah ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin grktrsr teklif ile birlikte verilmelidir'

idare No : 63760.38.32.00.01.330
idare Adl : Harran Universitesi Aragtrma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydr igin XML dosyast igin gerekli idari bilgiler yukarrda bildirilmigtir.

S.No Mal / Hizmet Adr Miktan Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fivat

Tanrmlaytct Firma ve
UBB

1 HIZMET AUMI 1 ADET

Genel

Toplam(KDV
Haric):

Adres: Ara$trrma ve Uygulama Hastanesi Osman

irtibattelefon:Tel.: 0 (414)344 4l 65 Faks



KOMPANZASYON VE A.G. DAG1TIM PANOLARI
BAKrM ve ONARIM TEKNiK $ARTNAMESi

igiN f.LNIMI: HRU Aragtrrma ve Uygulama Hastanesi Kompanzasyon ve A.G. Da[rtrm
Panolanrun tek seferlik periyodik bakrmlarr ve arrza onanmlan yaprlacaktrr.

bzntrALiMATLAR
1- Ytiklenici bakrm Srasmda imalatgr firmarun igletme ve baktm talimatrm inceleyip tizel

talimatr varsa uygulamak zorundadtr.
2- Ytiklenici sistemin bakrmmr, ba[lantrh oldulu diler tinitelerin bakrmr ile mtiqterek olacak

gekilde planlama yapmak zorundadr.
3- idara yiiklenici firma tarafindan kullanrlacak yedek pargalan, ihale kanunu ycinetmeli[i

htikiimleri ddhilinde di[er firmalardan teklif usulii ile temin etmekte serbesttir. Ytiklenici

firma bu hususta itlu:azda bulunamaz. Temin edilen pargalarrn montajr yiiklenici firma

tarafindan iicretsiz yaprlacaktrr.
4- Bakrm esnasmda kullanrlan yedek pargalar ve arnalarln onarlml igin temin edilecek yedek

pargalar yiiklenici firma tarafindan temin edilirse, bu pargalar Orijinal ve en az 2 ytl garantili

olacaktrr.
5- Yiiklenici firma bakrm ve onanm srasmda tespit ettifii onanmr miimkiin olmayan ul:alr
malzemeler igin malzeme ihtiyag listesini ve malzemenin teknik <izelliklerini yazir olarak

idareye teslim edecektir.
6- Cihazlann bakrm ve onalm gahqmalarr esnastnda can ve mal gtivenligi agrsrndan gerekli

ttim dnlemler ytiklenici firma tarafindan almacak, ytiklenici firma 6331 sayrh i9 Sa[hfir ve

Gtivenli[i Kanunu ile 4857 sayrh iq Kanunu hi.iktimleri kapsamrnda ve bu kanunlar

gergeveslnde grkarrlmrq olan Yonetmelikler ile Elektrik Kuwetli Akrm Tesisleri Ydnetmeli[i

iapsamrnda ttim yiit ti-ttittiklerini yerine getirecek idare bu hususta sorumlu

tutulamayacakttr.
7- ytiklenici firma bakrm ve onaflm gahqmalannr idare tarafindan belirlenen Teknik Personel

g6zetiminde yapacaktrr. Bakrm ve Onanm gahgmalan srrasrnda elektrik kesintisi igin idare

6ruy, alnarat ga1qma yaprlacaktrr. Bakrm Qahgmalart, idarenin belirledi[i, hizmetin en az

aksayabilece[i gtin ve saatlerde yaprlacaktrr.

8- Firma bakrm igin gerekli ttim alet ve cihazlara sahip olacaktrr.

9- periyodik bakimlarda; ytiklenici firma, 0n gdrtilen ve kargrhkh belirlenen her tiirlii bakrm

ve ayarlan yapacaktrr.
lg-yiiklenici hatasrndan kaynaklanan arrza ve hasarlarda yiiklenici firma gerekli yedek

pargalaln teminini ve ticretsiz de[iqimini, e[er bu mtimktin de[ilse cihazrn yenisiyle

degiqtirilmesini herhangi bir ticret talep etmeden taahhiit eder.

1ll ytiklenici firma, blkrm gahqmasi sonunda idaremize ilgili birimine her bir cihalsistem

igin yaprlan bakrmiarr gosteren bir rapor verecektir. Bu raporda uygulamalar net olarak

gtirullcet, anlagrlrr gekille olacak ve idaremiz teknik elemanlanntn imzastnt ihtiva edecektir.

12- Bakrm onanm'ye artza ga[qmalarr esnasmda her ttirlti montaj, demontaj, nakliye v's'

giderler yiikleniciye aittir.
13- Gerek bakrm sonrasrnda gerekse arrza onartml sonraslnda yanhq ve hatah ba[lantrlar

nedeniyle Hastane 'de kutlarulmakta olan herhangi bir cihazda atuza meydana gelmesi

durumunda arrzantngiderilmesi igin yaprlan masraflann tamamr bir tutanak ile tespit edilerek

yiiklenici firmadan tahsil edilecektir.
14- yiiklenici firma bu teknik $artname hi.iktimlerini okudulunu ve kabul etti[ini yazh olarak

dosyasr ile birlikte idareye bildirmek zorundadr.

l5- ytiklenici bakrm galiqmalarr sonrasr mahallerin temizli[ini yapacaktrr'



BAKrM v0NnRcnsi:

1. BARALAR
Bara temizlikleri yaprlacaktrr. Btitiin bara ba[lantrlarr kontrol edilecektir. Gerekiyorsa yiizey

temizlipi yaprlacak ve ba[lantr noktalan yeniden srkrlacaktrr. Gerekirse baralar yeniden

boyanacaktrr.

2. KABLO BA$LrGI
Harici ve dahili tip kablo baghklarrnrn temizlikleri yaprlacak. Kasrntrh gahgma ydni.inden

durumu kontrol edilecektir. Gerekiyorsa temas ytizeyleri temizlenecektir.

3. PANOLAR
a) Panolarrn ig ve drg temizlipi, basmgh havadan da yararlanarak yaprlacaktrr.

b) Pano teghizatrnrn normal durumda oldu[u denetlenecektir. Btittin elektriksel baplantrlan

kontrol edilecektir.
c) Ttim giig kontaktdrleri kontak takrmlanrun faaliyet kontrolti, memelegme veya yanma var

ise kontak takrmlanmn de[igimi
d) Ti.im pako qalterlerin faaliyet kontrolti
e) Pano igerisindeki ttim kablo baplantl vidalarrnrn kontrolii gevgek olanlann srktlmast

f) Sisteme ait panolar tizerinde bulunan pano fanlanmn faaliyet kontrolii
g) Ttim panolanrun basrngh hava ile temizlenmesi
h) Gtig devreleri tizerindeki yanma ve kararma olan tiim kablolarrn de[iqimi
i) Ttim sigortalann faaliyet kontrolti anzah olanlann deli;imi
j) Ttim kumanda rdleleri ve yardtmcr kontaklann faaliyet kontrolti
k) Panolarrn i9 ve drq temizlikleri, basrngh havadan da yararlanarak yaprlacaktr.
l) Rdle, yardrmcr rdle, sesli ve rgrkh sinyal, galter 6lgii aleti vb. teghizatm normal gahqtrklarr

gdr0lecek.
m)Elektrik ballantrlarr kontrol edilerek gerekli g<ir0len ba[lantrlart stktlacakttr.

4. KOMPANZASYON PANOLARININ BAKIMI
a) Bakrm iglemi gergeklegtirilirken, kondansatrirler deqarj edilmeli ve aktm trafo uglanna

dikhat edilmelidir.
b) Isrnmrq, kararmrg veya rengi bozulmug komponentler, gigmiq veya stzmt yapmlq

kondansatcirler g<izlem ile tespiti yaprlmasr

c) Toz ve kire karqr temizlik, vakumlu si.iptirgeler ile yaprlmasr

d) Ttim kablo ve kablo baghklannrn kontrol edilmesi
e) Termal Kamera testine baglamadan pano I saat cinceden enerjili olacaktrr. Kondansatcir

banklan ve pano igi sigorta, kontaktdr, kablo vs. malzemeler termal kamera ile test

edilecektir. Ba[lantr noktalarr ve so[utma ekipmanlarmm diizgtin gahgrp gahgmadr[r

kontrol edilecektir. Sistemdeki gtice gdre ba[lantr kablolarr ve baplantr noktalarrndaki

gev geklikler kontro I edilecek, te spit edi len anzalar giderilecektir'
f) Akrm trafo gevirme oranlan dlgtim yaprlarak kontrol edilecektir.
g) Harmonik filtre ve kondansatdr de[erleri cilgtilerek kontrol edilecektir.
h) Reaktif gtig kontrol rdlesi kontrol edilerek, sistemi reaktif(Yo2l) ve kapasitif(%ol5) ceza

srrurlan altrnda tutmast sa[lanacaktrr.


