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HARRAN ürıivpnsirrsi
ARAşTIRMA vE UvGULAMa rrısraxBsi

HAVA vE su soĞurrvıaı-ı soĞurıııa GRUpLARI
prniyoni« BAKIM vE oNARIMI

rıizıınr aı-ııııı işi rnxxix şanrNa*ınsi

l- KONU: T.C. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Teknik
Merkezinde bulunan HAVA ve SU SOĞUTMALI SOĞUTMA GRUPLARININ
aşağıda belirtilen şartlarla faal bir şekilde tutularak, periyodik yıllık bakım-onanmı,
sözleşme tarihinden itibaren l (Bir) yıl süre ile hizmetin sağlanmasını kapsar.

2- TANIMLAR:
2.I.İDARE: T.C. HARRAN ÜNiVERSİTESi (Aynı Zamarıda KULLANICI'dır)
2.2.YÜKLENİCİ l rıİzrvısr SUNUCUSU: Soğutma Gruplarının Teknik Şartnamede

belirtilen şadarla periyodik bakım-onarım işini üstlenen Yiiklenici; Gerçek veya ttizel
kişiliğe sahip yasal ticari kurum. kuruiuş. imalatçı kuruluş veya yetkili temsilcisidir.

2.3.YEDEK PARÇA: Su soğutnra gruplarının onarımı için piyasada hazır halde olan
veya belirli bir imalat sürecinde elde edilen, bir su soğutma grubunun bütüniinü
oluşturan sisteme ait parçası veya parçaIarıdır.

2.4.TAMiR EDİCİ BAKIM-oNARIM: Su soğutma gruplannın görevini kısmen veya
tamamen yerine getirememesi halinde hizmet sunucusunun uzman teknik
elemanlarınca yapılarak, tam olarak hiznıete hazır hale getirilmesi işlemidir.

2.S.KORUYUCU BAKIM-ONARIM: Su soğutma gruplarının standart teknik bakım-
onanm esaslarına uygun bir biçimde gerçekleştirecek olan bakım-onarım hizmetidir.

2.6.ANIZAı Su soğutma gruplannın çalışmaması veya fonksiyonlanndan bir veya bir
kaçını yerine getirmemesi durumudur.

2.7.iŞ PROGRAMI: Hizmet sunucusu tarafindan baklm-onarımı yapılacak su soğutma
gruplarının hizmet süresi kapsamında adet ve gün bazında hazırlanmış, İdarenin
onayıyla birlikte hizmet sunucusunun da imza ettiği çizelgedir. Hizmet sunucusu
İdarenin onayladığı bu çizelgeye göre bakım-onarım hizmetini yürütecektir.

2.8.SARF MALZEMELERİ: Bakı-Onarımı yapılacak su soğutma gruplarında yedek
parça aksamı dışında kalan (üstübü. bez, temizlik malzemeleri ve kimyasallardır)
malzemelerdir.

2.9.MÜDAHALt SÜR_ESİ: İdare Taraindan hizmet sunucusuna arızanın bildiri|diği
andan (arıza bildirim tarihi / saati1. hizmet sunucusunun yetkili bakım-onarım
elemanlarının anzaya müdahale etmek ijzeıe anzanın bulunduğu yere gelip işlemlere
başlaması (servis başlangıç tarihi / saati) arasındaki süreye "müdahale süresi" denir.

2.rO.TAKIM AVADANLIK: Hizmet sunucusunun her türlü bakım-onanm esnasında
kullandığı kendisine ait ve maksada uygun el araç ve gereçleridir.

2.|l.HİZl{tr'T SÜnnSİ: Satın alınan periyodik bakım-onarım hizmetlerinin başlangıç ve
bitiş tarihleri arasında kalan süredir.

2.12. İŞİN KAPSAMI: Yedek parça hariç periyodik bakımı-onarım hizmetini kapsar.
2.|3.Ii{İZMET nÖrCBSİ: Hava ve Su soğutma gruplarının bulundu mahaldir.
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2.l4.MECBURİ HALLER: Bu teknik şartname ile satın alınmak istenen yıllık
periyodik bakım-onarım hizmetlerinin İdarenin istediği sürede yapılmasına mani
olabilecek, yiiklenicinin ve İdare yetkiIisi gücü dışında olan olaylardır. Yüklenici veya
İdaıenin çalışma yerinde meydana gelebilecek yangın, deprem, sel felaketi gibi her
tiirlü doğal afetler ve grev. savaş veya seferberlik, isyan, ayaklanma, hırsızhk,
ambargo ve salgın hastalıkların. sosyal olaylann meydana gelmesiyle bölgeye giriş
çıkışın resmi makamlar tarafından yasaklanması, "Mecburi haller" kapsamında kabul
edilecektir.

2.r5. sİsTEMDEKi EKİPMANLAR
1- Su Soğutmalı Soğutma Grubu :3 Adet (MiDEA LC l lOOMIII)
2- Hava Soğutmalı Soğutma Grubu :l Adet (Midea)

3- İSTEKLER:
3.1 Bakım ve onarrm işlerinin yapılması için sözleşme süresi sonuna kadar yüklenici

mutlaka yetkili ve konusunda tecrübeli irtibat kurulacak teknik bir kişi (bundan böyle
sorumlu olarak geçecektir) görevlendirilecek ve sözleşme süresince 7124 hizmetiı
aksamaması için servis hizmeti vererek arızayı giderecektir.

3.2 Sistemde bulunan cihaz ve ekipmanlann bakım ve onarımları üretici firmanın
standartlanna göre yapılacaktır.

3.3 Sorum|u kişiye mesai saatleri içinde veya dışarısında mail, telefon veya faks yoluyla
çağrı yapıldıktan soma en geç 2 (iki) saat içerisinde cevap verecek ve 2 giin (48 saat)
içerisinde, bakım-onarım hizmet verine gelerek cihazlann gerekli bakım-onanm
işlemlerine başlanıp, cihazlar çalışır duruma getirilecektir.

3.4 Cihaz ve ekipmanlannın düzenli ve doğru çalışması için işlevleri kontrol edilecek,
ayarlanacak, temizlenecek çalışan mekanik aksamlar gerekiyorsa yağlanacaktır.

3.5 Söz konusu bakım-onarım işleri. 1üklenici personeli tara[ından. İşveren yetkilileri
nezaretinde yapılacaktır.

3.6 Sözleşme süresince çıkacak arızalar kurum taıafindan yüklenici olan hizmet sunucuya
bildirilecektir. İık miıdahaıe hastanede görevli teknik servis elemanı tarafından
yapılacaktır. Hastanedeki görevli personelin anzayı gideremediği durumda en geç 48
saat içerisinde müdüale edilerek yedek parça gerekmiyorsa anza giderilecektir.

3.7 Sözleşme siiresi içerisinde bir arıza durumunda arızalı olan parçalar garanti süıesi
sonrasında ilk olarak tamir yoluna gidilecek, tamiri mümkün olmadığı takdirde teknik
servisin onayı ile yedek parça idare tarafindan temin edildikten sonra, parça yenisi ile
hemen değiştirilecek ve hizmetin aksaması önlenecektir. Yüklenici, değişimler için
ücret talep etmeyecektir.

3.8 Yfülenici, her bakım sonrasında üç (3) suret bakım formu düzenleyecek, ilgi[i servis
Sorumlusu ve idarİ amİr İmzası alınıp serviste kalacak, diğer nüshalar idareye sunulacaktır,
İdareye formun aslı ile birlikte o döneme ait fatura da teslim edilecektir.
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4_ öZELLiKLER:
4.1 Yıllık Bakmlar; Soğutma Gruplarının (Chiller) diizenli ve randımanlı çalışmasını

sağlamak amacıyla şartnamede yazıl,dığı gibi yapılması gereken periyodik bakım-

onarrmlardır.
4.2 Yaz çalışması: Yaz döneminde cihazların normal şartlarda çalrştınlıp devreye alınması

için bakımını yapmayı, teknik sorumlulara eğitim verilmesi, randımanh çalışmanın
sağlanması ve varsa eksikliklerin giderilmesi için yetkililere bilgi / rapor verilmesini

kapsar.

4.3 Yiiklenici, İdare'nin uygun göreceği tarihte sistemi devreye alacak ve devre dışı

bırakacaktır. Bu işlem ya|nızca idare personeli nezaretinde yapılabilecektir. Sistemin

çalışma prensipleri dışında çalıştırıtmasından, durdurulmasından veya yanhş kullanımdan

kaynaklı aızalardan yüklenici sorumlu olacaktır.

4,4Yaz|ıkve kışlık konuma alınmaları ile yaz aylannda 2 (iki) kez cihazların performans

kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Bakımlar yılda 2 ana bakım (ortalama 6 ayda bir kez)

olacak ve yoğun çalışma döneınlerinde eıı az2 kez performans kontrolleri yapılarak cihazları

problemsiz bir şkilde faal turulmaları sağlanacaktır.

a- Sezon açılışı
b- Kontrol
c- Kışhk kapatılması

- Yfülenici tarafından yapılacak iş ve işlemler; parça hariç olup, periyodik bakım-

onarım ve işçiliktir.
4.5 idare, standart baklm_onarımlar haricinde sözleşme süresince 4 defa ACiL durumlar için

çağırma hakkına sahip olacak ve belirtilen arıza\arı yedek parça gerekmiyorsa 24 saat

içerisinde giderecektir.

4.6 Cihazlann günlük işıetme ve haftalık bakıınlan. belirtilen ilke ve kurallara uygun olarak

ve eğitilen Teknisyen tarafından. yıllık bakımı ise aşağıda gösterildiği gibi Servis

tarafından yapılacaktır.

4.7 Soğutma grubuna ilişkin işletme basınç ve slcaklıklarının "işletme Değerleri Tablosu" na

uygunluğu kontrol edilir ve aykırılıklar bulunursa nedeni araştırılarak giderilir.

4.8 soğutucu akışkan fre-on gazı devresinde ince kaçak araması yapılır ve kaçak varsa gerekli

önlem alınacaktır. Eksilen gaz yerine gerekli gaz şarj ı yapılarak tamamlanacaktır.

4.9 Soğutma kompresörü karterindeki yağın kontrolünde eksilme, kirlenme ya da bozulma

olup olmadığı gözlemlenir. Eğer varsa yağ ihtiyacı maliyeti idare tarafindan karşılanarak

eksiklik tamamlanır ya da bütünü ile değiştirilir. (idare tarafından piyasa fiyat araştırmasr

yapılarak fiyao uygun görülen yerden alınabilir)
4.r0 Kompresör ve soğutucu akışkan fie-on gazı devresinde bulunan filtrelerin gerektiğinde

sökülerek temizleme işlemleri veya yenileme işlemleri yapılır.
4.1l Kurutucunun kartuş elemanlarının değiştirilmesi gerekiyorsa, değiştirme işlemi

yapılır.
4.|2 Cihazlar devre dışı kaldığında i]k o|arak hastanedeki ilgili teknisyen cihaz kodlannı

yazılı ve sözlü servise bildirecek olup. duruına göre servis öncelikli olarak uzaktan

müdahaleyi sağlayacaktır. |Jz^klan müdalıale ile çöziim sağlanamadığı durumda servis

gönderimi ni sağlanacaktır.
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4.13 Koruyucu ve tamir edici bakım ve onarım işine her tiirde yedek parça ve sarf
malzemeleri dahil değildir.

4.14 Servis bakım ve onarımt yapılacak su soğutma gruplarına bakım onarım
yapabileceğine dair üretici /distribütör firmadan aldığı "teknik servis yetki belgesi"ne
sahip olmalıdır.

4.15 Servis; su soğutma grubuna ait arızalı yedek parçaları öncelikle tamir edecek, tamiri
miimkiin olmayan yedek parçalar, idare tarafindan temin edilen yedek parçalann yenisi ile
değiştirilecektir. Değiştirilen arızalı yedek parçalar İdarede kalacaktır,

4.|6 Servis yapacağı her bakım ve onarımda gerekli emniyet tedbirlerini almakla
yükümlüdür. Oluşabilecek herhangi bir kazadan idare sorumlu tutulamayacaktır.

4.17 Sözleşme süresince makine ve ekipnıanlara yapılacak komple veya kısmen yenileme

ve tadilat işlemleri sözleşme kapsamı dışındadır.
4.18 Müdüale siiresi arıza bildiriminden en geç 48 saat içerisinde olacaktır.
4.19 Durdurma: Yaz sezonu bitiminde. kış ayına girmeden önce, iklim koşullarına göre

Ekim-Kasım ayında, Kış aylarında cihazın soğuk hava koşullanndan zarar görmemesi için
alınacak gerekli önlemleri kapsar.

5- GENELHUSUSLAR:

S.l.Yüklenici olan Hizmet Sunucu Firma hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın çalışma
anında gerekli olan tüm emniyet tedbirlerini zamanında almak, kazalardan korunma usul
ve çarelerini personeline öğretmek ve uygulamakla yükümlüdür. Bu itibarla taahhüdiln
yanında gerek ihma| dikkatsizlik ve tedbirsizlikte, gerekse ehliyetsiz personel

çalıştırmaktan veya herhangi sebeple vuku bulacak kazalardan firma sorumludur.
Yi,iklenici, iş Kanunu'nun iş sağhğı ve iş güvenliği hükümleri'ne göre personelin sağlığını
korumak üzere her türlü sağlık ve emniyet tedbirlerini alacak ve tehlikeli koşullarda

çalışılmasına izin vermeyecektir. Yüklenici iş ve işçi sağlığı ile ilgili mevzuat ve

hükümleri yerine getirmekle yükümlüdür.

S.2.Yüklenici işin bitiminde firmaya tahsis edilmiş/verilmiş bulunan yerlerin ve malzemenin

her türlü bakım ve temizliğini yaparak işyerini sağlam ve temiz olarak bırakması
zorunludur-

S.3.Periyodik bakım onanm sırasında (garanti siiresi sonrası ) değişmesi gereken parçalar

Hastane İdaresinin yapacağı piyasa rayiçlerine göre araştırılarak temin edilecek ve

yükleniciye teslim edilecektir. Yüklenici olan Hizmet Sunucu değişen parçalan bir
tutanak]a Hastane idaresine teslim edecektir.

S.4.Sözleşme süresi içinde Kurunı, yüklenici olan Hizmet Sunucunun yapmış olduğu bakrm,

onarımlardan hizmet aksaması gibi nedenlerden dolayı memnun değilse ve yfülenici
taahhütlerini yerine getirmiyorsa yazılı olarak yükleniciye ihtarda bulunur. Yüklenici
sözleşmeye uygun olarak, idarenin arıza bakım onanm için şartnamede belirtilen süreden

daha geç gelinen her takvin,ı günü için sözleşme bedelinin Vo l (yijzde bir) oranında

gecikme cezasına tabi olacaktıı,. Ancak bu gecikme sözleşme süresince 2 kez
tekrarlandığında veya on ( l0) giiı-ıliik süre içerisinde olumsuz durumun düzelmediği
hallerde dilediği zamarı başka bir hükünı almaya gerek kalmaksızın tek taraflı olarak
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sözleşmeyi yazılı ihbar yolu ile iptal edebilir. Bu durumda yüklenici olan hizmet
slınucunun herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacaktır.

5.5.0nanm sonucu değişen anzalı parçalar İdareye teslim edilecektir.
5.6.Sistem anzası yüklenici olan hizmet sunucusu tarafından giderilemezse Kurumun yazılı

ihtannda verilen siire sonunda arızayı bir başka servise yaptırTna ve faturasrnr yiikleniciye
ödettirme haki ına sahiptir.

S.7.Yüklenici olan Hizmet Sunucusu; bakıın ve onarım esnasında teknik personelinin iş
güvenliğini sağlamak zorundadır. Bakım-onarım esnasında olabilecek her tiirlü iş
kazalarında tüm kanuni sorumluluk ve doğabilecek tazminatlar yükleniciye ait olacaktır.
Aynca bakım-onarım esnasında yüklenici teknisyeninin yanlış veya ihmalkArlığından
veya kasti hatalı müdahalesi sonucu vukuu bulduğu ispat edilen hata veya anzanın neden

olduğu zarar, ziyan, kaza veya 1,aralanıııalardan ve iş kaybından yüklenici sorumlu
olacaktır.

S.8.Periyodik bakım-onanm ve arızalarının giderilmesi çalışmaları işletmede görevli kurum
teknik elemanlannın nezaretinde yapı lacaktır.

S.9.Yüklenici ve hastane teknik ekibi tarafindan bulundurulması gereken acil yedek parça

listesi oluşturulup hastane taraflndaır sağlandıktan sonra bir yedek parça deposu
o|uşturulacak ve malzeme giriş çıkışlarının kayıtları hastane teknik personeli tarafından
tutulacaktır.

5.10. Yiiklenici idarenin istihdam edeceği teknik personelin ihtiyacı olduğu eğitimleri
ücretsiz olarak verecektir.

5.1l. Yüklenici bakım ve onarım sırasında gerekli tüm donanımlannı ücretsiz temin etmek
yükümlüğündedir.

5.12. Bütün değişimler kontrol denetin-ıine olacak ve tutanağa bağ|anacaktır.

6- Su ve Hava soğutmalı Chiller soğutn-ıa grupları için bakımlar

l. Cihazın ses ve titreşimi kontrol edilir.
2. Cihazın elektrik panosu kontrol edilir.
3. Gerilim koruması kontrol edilir.
4. Fazlar arasındaki devreler ölçülür.
5. Kablolann kontrolü yapılıp gevşek olan kablolar sıkılır.
6. Topraklama ve nötr kontrolü yapılır.
7. İşlemler bittikten sonra sigorta açılarak enerji verilir.
8. Pano içerisindeki sigortalar tek tek açılır.
9. Kompresörlerin karter ısrtıcıları devreye aIınır.
l0. Kompresör fanlan ve akımı kontrol edilir.
l l. İdare teknik servisi ile birlikte tesisata su basılır
12. İdare teknik servisi ile birlikte tesisattaki suyun havası chillerlerden alınır.
l3. Giriş ve çıkış vanaları açılır.
14. İdare teknik servisi ile birlikte ponrpa nrotorları devreye geçirilir.
15. Pompa motorlann vanaları kontrol edilir
16. Pompa motoru çalışt*tan sonra flow srvich kontrol edilir.
l7. Pislik ıutucular temizlenir.
18. Kontrol paneli açıIır.(Ran - Stop anahtarı)
l9. Don termostatı reseti yapılır.
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20. Kompresörün alçak ve yüksek basıııçları kontrol edilir.
2l. Sistemde gaz kaçağı kontrolü yapılır. Gerekiyorsa gaz şarj editir.
22. GeÇmiŞe döniik alarm kodlan kontrol edilir ve resetlenerek çalışmaya hazır hale getirilir.
23. Kompresör yağ seviyesi kontrol edilir.
24. Kompresör filtresi, drier, yağ fi|tresi kontrol edilir.
25. Expansion valf kontrol edilir.
26. Sıcaklık sensörleri kontrol edilir.
27. Subcooling değerleri kontrol edilir.
28. Cihaza gelen su debisi ve fark basınç kontrolü yapılır.
29. Pislik tutucular kontrol edilir. Temizlenmesi gerekiyorsa temizlik iş|emi yapılır.
30.Kondanser batarya temizliği özel kimyasal temizleyici ile yapılır.
31. Bataryalaıdaki kaçak kontrolü yapılır.
32.Cihazın sezon başı ve sonunda açılış ve kapanışlan yapılır.

a- Fanlır:
1. Fanlarda ses, titreşim ve montaj konırolii 1,apıIır.
2. Fan yataklan yağlanır.
3. Cıvataların sıkılığı kontro| edilir.

b- Elektrik Motorları:
1. Yatak ses ve titreşimi kontrol edilir.
2. Etiket değerine göre motor akımları ve" kablo bağlantıları kontrol edilir.
3. Yataklar yağlanır.
4. Motor ayaklannrn cıvataları kontrol edilir.

fı n BoĞA
Tekniker
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