
T.c.
Harran Üniversite§i Araştırma ve Uygülama Hastanesi

Sıra No: 00093
Konu: Teklif Mektubu
işin ıdı: MüDüRiYET HizMET ALIMl
Fiş Kodu :

YAKLAŞlK MALiYET
son Teklif Tarihi: o6, oL. aoıY

*Tanımlayıcı lirma bilgisi olmalı ve teklifile birliktc SGK sorgulama sisteminin çıklsı teklilile birlikle verilmelidir.

idare No : 63760.38.32.00.01.330
İdıre Adı : Hanan Üniversitesi Aıaşt|rma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydt için XML dosyası için gerekli idari bilgi|er yukarıda biIdirilmiştir

s.No Mal / Hizmet Adt Miktarl 8irimi Biram
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanlmlaylcl Firma ve
UBB

1 HIZMET ALIMI 1 ADET

Genel
Toplam(KDV

Hariç)

Adre§: Araşlırma ve Uygulama Haslanesi osmanbe), Kanıp0so ŞANLlURFA
inibat telefon :]'el.:0 (4l4r344 4| 65 Faks :0(414)3444l69



ORTA GERİLiM Ht]CRE, KURtr TiP TRAFo, KoMPANZASYoN ve A.G.
DAĞlTI]u PANoLARl

BAKI]\{ ve oNARtM TEKNiK Ş.ARTNAMEsi

KOIIU : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Binasında kurulmuş olan ORTA

GERitiM HÜCRE, KURU TiP TRAFo, KoMPANzAsYoN ve A.G. DAĞmM PANotARlNlN
malzemesiz bakımlarının yapılmasını sistemin faal tutuIarak arızaların giderilmesi, arızaların

takibini sağIayarak sistemin standartlara göre bakım - onarım hizmetlerini kapsayacak tüm

gerekli donanım teçhizat teminini sözleşme tarihinden itibaren l (Bir) yıl süre ile hizmetin

sağlanması işidir.

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

olasılığını azaltmak, sistemin ömrünü uzatmak, varsa çalışan mekanik aksamlarının
yağlanması, kalibrasyon işlemlerinin yapılması 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.

Ongnm: Tanımı yapılan sistemin performans ve fonksiyonlarının teknik dokümanlarında belirtilen

şekilde yerine getirilmesini ifade eder.

Kurumı Cihaz/Sistemin kurulu bulunduğu, hizmet verdiği kuruluşun adıdır.

Yüklenici: CihazlSistemin bakım ve onarımlarını belirlenen sözleşme süresi içerisinde ücret karşıhğı
yapan firmadır.

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

Trafo (imefo Marka) 5 Adet l600kVA,2 Adet l250kVA
Orta Gerilim Hücre

(Schneider Marka)

Kesicili Giriş/Çıkış hücresi 36kV l2 Adet

Y. Ayırıcılı Giriş/Çıkış hücresi 36kV 7 Adet

Kuplaj Hücresi 36kV l Adet

Ö|çü Htıcresi 36kV l Adet

Kompanzasyon Panoları

(ABB Pano)

(EKA Harmonik Filtre)

(Schreem Kondansatör)

Teknik Merkez 2 Adet (Yaklaşık l 700kVAr)

A Blok 2 Adet (Yaklaşık l900kVAr)

B Blok l Adet (Yaklaşık 950kVAr)

C Blok 2 Adet (Yaklaşık l300kVAr)

Ana Panolar

(ABB Pano)

(ABB Şalt Ürünleri)

Teknik Merkez 2 Adet

A Blok 2 Adet

B Blok 1 Adet

C Blok 2 Adet

1.1. Yüklenici Firma koruyucu ve tamir edici Bakım- Onarımları üretici firmasından veya

temsilcisinden temin edeceği bakım formları ve bakım prosediirleri doğrultusunda

yapacak ve bu formları her bakımdan soma kontrole imzalatıp ibraz edecektir.
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Yüklenici sözleşırre süresince ilgili sisteıılerin faal haide tutulıııası için 7l21 vardiya usııli'ı ile

çalışmak iizere soı,unılusııııa bağiı trlarak çalışacak .1 (dört) personeli hastanede istihdaııı
edecektir. Personellerden en az ikisinin (Elektrik Kuvvetli Akını Tesislerinde Yüksek Gerilim
(YC) Altında Çalışnıa İzin Belgesi Eğitinıi) "EKA-I"' belgesi olacaktır. Personellerin 1.,emek

hariç tünı masraflar! 1.,üklenicinin teklil tl),,atına d6hil olacaktır.
Bakım ve onaıım işlerinin yapılması için sözleşme süresi sonuna kadar Firma mutlaka yetkili
konuda sorumlu teknik bir kişi (bundan böyle sorumlu olarak geçecektir) görevlendirilecek ve
sözleşme süresince 7124 hizmetin aksamaması için arızayı gidermek için personellerini
yönlendirecektir.

Sorumlu kişil,e nıail. ıelelbn vera thks 1ııIu1 la çagrı 1apıldıktan sonta en geç 20 dakika
içerisinde cevııp verccek şekilde hiznıet veıecek, viiklenici personellerini arızaya
vönleııdirecekıiı,.
Yüklenici persone|leri İdarenin elektrik birimi ile ilgili vereceği diğer görevleri de yerine
getirecektir.

İdare yüklenici personelinin yeterli olmadığını belirtmesi durumunda, Yüklenici ilgili personeli

değiştirmek zorundadır. Yüklenici bununla ilgili herhangi bir bedel talebinde bulun4maz.

Cihaz ve ekipmanlarının düzenli ve doğu çalışması için işlevleri çalışması kontrol edilecek,
ayarlanacak, temizlenecektir.
Cihaz ve ekipmanların üretici firmanın talimatlarına göre kalibrasyon ayarları yapılacaktır.
Söz konusu hizmet Yüklenici personeli tarafından, İşveren yetkilileri nezaretinde yapıIacaktır.
Bakımlar yılda 2 bakım (ortalama 6 ayda bir kez) olacak şkilde yapılacaktır. Bakımlar
sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 2(iki) kez yapılacaktır. Arızalara müdahale taahhüdü

sözleşme imzalandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
Sözleşme süresince çıkacak arıza|ar kurum tarafından yükleniciye bildirilecektir. Yazılı veya
sözlü anza bildiriminden sonra en geç l saat içerisinde arızaya yüklenici tarafından müdahale

edilecektir.
Sözleşme süresi içerisinde bir arıza durumunda arızalı olan parçalar ilk olarak tamir yoluna
gidilecek, tamiri mümkün olmadığı takdirde hastane idaresi tarafından temin edilecektir.
Yüklenici bu işlem için idareden ek bir ücret talebinde bulunamaz.

Yüklenici her bakım sonucu dört (4) suret bakım formu düzenleyecek, ilgili servis sorumlusu

veya idari amir imzası alınarak 3 nüshası idareye teslim edilecektir. İdareye form ile birlikte o
aya ait fatura da teslim edilecektir.
Periyodik bakım günleri içerisinde cihazların sahada periyodik bakımlarının ve genel kontrolleri

üretici fi rmanın talimatlarına göre yapılacaktır.

Sistem ve yazılım güncellemeleri ücretsiz olarak yüklenecektir-

Yüklenici Periyodik bakım günleri içinde, varsa işletme tarafından istenen program

değişikliklerini yapacaktır.

Teknik personelin kullanıcı düzeyi eğitimlerinin periyodik olarak her yıl iki kez idarenin

belirlediği kişilere verilmesi sağlanacaktır.

Periyodik bakım ve servis günleri süresince yüklenicinin yetkili teknik personelinin yanında

refakatçi olarak teknik servis personeli görevlendirilecektir.

Bakım yapılacak yerlere/odalara ulaşılabilmesi için idarenin belirlediği yetkili teknik personel

eşliğinde erişim sağlanacaktır.

Altyapı kablolaması ve montaj gerektiren işlerde yüklenicinin süpervizyon ve projelendirmesi

doğrultusunda gerekli altyapı kablolama ve montaj işIeri yüklenici tarafından yapılacak,

projelendirme ve işçilik için ücret talep edilmeyecektir.

Orta gerilim kablolan ile ilgili oluşabilecek arızalar Yüklenici tarafından giderilecektir.
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2. GENELHUSU§LAR:
2.1. Firma hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın çalışma anrnda gerekli olan tiim emniyet

tedbirlerini zamanında almak, kazalardan korunma usul ve çarelerini personeline

öSetmek ve uygulamakla yükümlüdür. Bu itibarla taahhüdtin yanında gerek ihmal

dikkatsizlik ve tedbirsizlikte, gerekse ehliyetsiz personel çalıştırmaktan veya herhangi

sebeple vuku bulacak kazalarda ttim kanuni sorumluluk ve doğabilecek tazminatlar

yükleniciye ait olacaktır. Yiiklenici, iş Kanunu'nun iş sağhğı ve iş güvenliği

hiikiimlerine göre personelin sağhğını korumak iizere her türlü sağlrk ve emniyet

tedbirlerini alacak ve tehlikeli koşullarda çalışılmasına izin vermeyecektir. Yiiklenici iş

ve işçi sağlığı ile ilgili mevzuat ve hükiim|eri yerine getirmekle yiikiimlüdiir. Aynca
yüklenici personellerinin yanlış veya ihmalkArlığından veya kasti hatalı müdüalesi
sonucu vukuu bulduğu ispat edilen hata veya arızanın neden olduğu zarar, ziyan, kaza
veya yaralanmalardan ve iş kaybından yfülenici sorumlu olacaktır. Gerek bakım

sırasında gerekse ııııza onarrmı sonrasında yanlış ve hatalı bağlantılar nedeniyle Hastane

'de kullanılmakta olan herhangi bir cihazda anza meydana gelmesi durumunda anzanın

giderilmesi için yapılan masraflaıın tamamı bir tutanak ile tespit edilerek yiiklenici

fi rmadan tahsil edilecektir.
2.2. Ytiklenici işin bitiminde firmaya tahsis edilmiş/verilmiş bulunan yerlerin ve

malzemenin her tiiılü bakrm ve temizliğini yaparak işyerini sağlam ve temiz olarak

bırakması zorunludur.
2.3. periyodik bakm onanm sırasında değişmesi gereken parçalar Hastane İdaresinin

yapacağı piyasa rayiçlerine göre araştınlarak temin edilecek ve yükleniciye teslim

edilecektir. Yiiklenici değişen parçalan bir tutanakla Hastane idaresine teslim edecektİr.

2.4. Sözlcşn,ıe siiresi içiııilc Kuruırı. 1iiklcnicinin 1,apınış oltlıığu bııkıııı. onarıınlardan hiznlel

aksanııısı gibi netlcnlcrdcır dolal ı t,ılcını,]un değilsc vc 1,üklcnici taalıhiitleriııi vt_'rinc

getirnri1,orsa 1,azılı tıtarak 1iiklenicile ihtarda buluntır. Yiiklenici siizleşııel'e ul'guıı

tılarak, idarenin arıza hakıııı oırarıın içiı-ı şartnan,ıede heliılilen sürcdeır dırlıa geç gelincn

lıer l saat içiır siizleşıne bedeliı-ıiı-ı 9'o ().l (binde hir ) cıl,aı-ııııda gecikıne cezaslıra ıahi

olacırktır. Ancak bu geciknıe sözleşıne siiıesiııce 2 kez tekıırlanclığında ve!'a t'ın (l0)

günltik siire içcrisindc oltııısuz tlurun,ırıır düzelııccliği hallerde dilcdiği zaman baŞka bir

Iriikünı alı-ı-ıaya gcrek kalınaksızın tck ıaraflı olarak siizleşmeyi 1'azılı ihbar 1,'olu ile iPtal

edebilir. Bu durunlda },iiklenici herhaııgi bir hak \e tazıninat talcbinde

bulunanıavacakıır.

2.6.

Sistem anzası ytiklenici tarafindan giderilemezse Kurumun yazılı ihtannda verilen siire

sonunda anzayı bir başka servise yaptırma ve faturasını yükleniciye ödettirme hakklna

süiptir.
Yülenici ba_lım ve onanm sırasında gerekli tüm donanımlarını ücretsiz temin etmek

yükümlülüğiirıded ir.

Bütiirı değişimler kontrol denetiminde olacak ve tutanağa bağlanacaktır.

Yiiklenici sözleşme imzalanmasından sonra baklmlarla ilgili cihazlarla ilgili üretici

firmadan alacağı işletme ve bakım talimatlannı idareye sunacaktır,
yiülenici sözleşme sonuna doğru hastanedeki bütiıırı topraklamaların (korum4 işletme

ve paratoner) ölçiiırnlerini yetkili odaya müracaat ederek yaptıracak ve sonuçlan rapor

halinde idareye teslim edecektir. Topraklama ölçüm raporlanna göre değerlerin uygun
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görülmediği yerlerde ilave tedbirler için idareye bilgi verilecektir. İdare topraklamanın
uygun değerlere ulaşması için gerekli malzemeleri temin edecektir. Her türlü işçilik ise
yfülenici firma taıafindan karşılanacaktır. Yapılan diizeltmeler sonrası yetkili oda ile
görüşülerek topraklama ölçümleri tekardan yaphnlacak ve sonuçlan rapor halinde
idareye teslim edecektir. Yiiklenici bu işlerle ilgili bir bedel talebinde bulunmayacaktır.

2.10. Yilklenici scada sisteminin diizenli bir şekilde çalışması için gerekli bakımlan
yapacaktır.

3. ÖZELHUSUSLAR:
3.1. Yi.lklenici bakım Sırasında imalatçı fırmanın işletme ve bakım talimatıru inceleyip özel

talimatı varsa uygulamak zorundadır.
Ytiklenici sistemin bakımını, bağlantılı olduğu diğer iinitelerin bakımı ile müşterek
olacak şekilde planlama yapmak zorundadır.
İdare yfülenici firma tarafından kullanlacak yedek parçalan, ihale kanunu yönetmeliği
hiikiirnleri dAhilinde diğer firmalaıdan teklif usulü ile temin etmekte serbesttir.
Yüklenici firma bu hususta itirazda bulunamaz. Temin edilen parçalann montajı
yüklenici fi rma tarafından ücretsiz yapılacaktır.
Bakım esnasında kullanılan yedek parçalar ve anzalann onarımı için temin edilecek
yedek parçalar yüklenici firma tarafindan temin edilirse, bu parçalar Orij inal ve en az 2
yıl garantili olacaktır.
Yfülenici firma bakım ve onanm sırasında tespit ettiği onanmı miimkiin olmayan
anzalı malzemeler için malzeme ihtiyaç listesini ve malzemenin teknik özelliklerini
yazılı olarak idareye teslim edecektir.
Can ve mal güvenliği açısından gerekli tüm önlemler yüklenici firma tarafından
alınacak. ytiklenici firma 633l sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 4857 sayılı İş
Kanunu hiikümleri kapsamında ve bu kanunlar çerçevesinde çıkanlmlş olan
Yönetmelikler ile Elektrik Kuwetli Akım Tesisleri Yönetmeliği kapsamında tiim
yükiimlültiık-lerini yerine getirecek İdare bu hususta sorumlu tutulamayacaktır.
Yüklenici firma bakım ve on.ırım çalışmalarını İdare tarafından belirlenen Teknik
Personel nezaretinde yapacaktır. Bakım ve Onanm çalışmalan sırasında elektrik
kesintisi için idare onayı alınarak çalışma yapılacaktır. Bakım Çalışmalan, idarenin
belirlediği, hizmetin en az aksayabileceği gün ve saatlerde yapılacaktır.
Periyodik bakımlarda; yüklenici firm4 ön görülen ve karşılıkh belirlenen her tiir|ü
bakrm ve ayarlan yapacaktır.
Yülenici hatasından kaynaklanan anzA ve hasarlarda yiiklenici firma gerekli yedek
parçalann teminini ve ücretsiz değişimini, eğer bu miiıınkün değilse cihazın yenisiyle
değiştirilmesini herhangi bir ücret talep etmeden taahhüt eder.

Bakım onanm ve aflza çalışmalan esnasında her tiirlü montaj, demontaj, nakliye v.s.
giderler yiikleniciye aittir.
Ytiklenici firma bu teknik şartname hükiimlerini okuduğunu ve kabul ettiğini yazılı
olarak dosyası ile birlikte idareye bildirmek zorundadrr.
Yiiklenici firma sayaç endekslerini diizenli olarak kontrol ederek, sistemi reaktif(%2O)
ve kapasitif(%ol5) ceza srnırları altında kalması sağlanacaktır.
Yiiklenici hakkediş için her ay fatura düzenleyerek İdareye teslim edecektir.

İdare tarafindan gizlilik ve bilgi emniyeti nedeni ile alınacak olan önlemlere yilklenici
fi rma mutlaka uyacaktır.
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