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HARRAN üıivensirrsi
ARAşTIRMA vE UvGULAMA rrısrı,xısi

sinxüıesyox poMpALARI vE KuLLANIM suyu rrionopon sisrrrı,ıırni
pERiyoDiK BAKıM vE oNARıM ırizıvıeT ıı-ıı,rı işi

rıxıix şınıNeıvrısi

ğQliğ Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi binasında kurulu Hidroforların ve

bağh tesisat sistemlerinin bakımlarının yapılmasını sistemin faal tutularak arızaların giderilmesİ,

arızaların takibini sağlayarak sistemin standartlara göre bakım - onarım hizmetlerini kapsayacak tüm

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

işidir.

Bakım: Sistemlerde meydana gelebilecek arızaları önlemek, sistem performansını arthrmak, arıza

olasıhğını azaltmak, sistemin ömrünü uzatmak, varsa çalışan mekanik aksamlarının yağlanması,

kalibrasyon işlemlerinin yapılması ve etkin çalışmasını sağlamak amacıyla firma tarafından

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

ve düzeltici nitelikte her türlü girişim ve kontroldür.

Onanm: Tanımı yapılan sistemin performans ve fonksiyonlarının teknik dokümanlarında belirtilen

şekilde yerine getirilmesini ifade eder.

Kurum: CihazlSistemin kurulu bulunduğu, hizmet verdiği kuruluşun adıdır.

Yiiklenici: CihazlSistemin bakım ve onarımlarını belirlenen sözleşme süresi içerisinde ücret kaşılığı
yapan firmadır.

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

l. YANGINVE TEMİZ SU HiDROFORLARI

1.1. Koruyucu periyodik bakım, aşağıdaki maddelere uygun olarak yapılacaktır.

1.2. Kirlilik, hasar ve korozyonun kontrolü yapılacaktır.

13. Yatak sesisin konırolü yapılacaktır.

1.4. Yatakların yağlanması (cihaz uygunsa) yapılacaktır.

1.5. Motorun çektiği akımın ölçülmesi ve etiket değeriyle kıyaslanması yapılacaktır.

1.6. Motor terminallerindeki kablo bağlantılarının kontrolü yapılacaktır.

1.7. Elektrik panosu kontrolü ve bakımı yapılacaktlr. (Kontaktör, termik ve sigorta)
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SıSTEMDEKi EKiPMANLAR
Sirkülasyon pompaları Adet

Kullanım Suyu Hidroforu 6

Atık Su Pompalarl 1 Adet

Yangın Hidroforu I Grup

Dalgıç Pompa( DSİ Sulama Kanal İçinde) Adet

l Takım

78

Takım

Bahçe Suyu Hidroforu



l.E. Pompa salmastralarıııın kontroIü yapılacaktır.

1.9. Hidrofor basıırç ayarlarının kontrolü yapılacaktır.
1.10. Cihazlara yılda iki sefer periyodik bakım yapılacaktır.
1.1l. Yangın hidroforları test amaçlı çalıştırı|ıp gerekli kontroller yapılacaktır.

1.12. Cihazların sezon geçiş işlemleri, bakım dAhilinde ücretsiz olarak yapılacaktır.
1.13. Yangın grubunun akülerinin sürekli kontrol edilmesi gerektiğinde şarjlarının

yapılması sağlanacakıır.

2. SiRKÜLASYONPOMPALARI

2.1. Cihazlara yılda iki sefer periyodik bakım yapılacaktır.
2.2,Cihazların sezon geçiş işlemIeri, bakım d6hilinde ücretsiz olarak yapılacaktır.
2.3. Kirlilik, hasar ve kororyonun kontrolü,

2.4. Pislik ıutucular|n temizlenmesi,
2.5. Yatak sesisin kontrolü.
2.6. Yatakların yağlanması (cihaz uygunsa)
2.7. Motorun çektiği akımın ölçülmesi ve etiket değeriyle kıyaslanması,
2.8. Motor terminallerindeki kablo bağlantılarının kontrolü,
2.9. Elektrik panosu kontrolü ve bakımı, (Kontaktör, yol vericiler, termik ve sigorta)
2.1O, Pompa salmastralarının kontrolü yapılacak aksaklıklar giderilecektir.

3. Gf,NLEŞME TANKLARI

3.1. Koruyucu periyodik bakım, aşağıdaki maddelere uygun olarak yapılacaktır
3.2. Cihazlara yılda iki sefer periyodik bakım yapılacaktır.
3J. Cihazların sezon geçiş işlemleri, bakım dihilinde ücretsiz olarak yapılacaktır.
3.4. Kirlilik, hasar ve korozyonun kontrolü yapılacaktır.

3.5. Ön gaz basınç kontrolünün yapılması yapılacaktır eksik ise tamalanacaktır.

3.6. Su kaçağı kontrolü yapı|acaktır. (cihaz uygun ise)

3.7. Emniyet ventilinin kontrolü yapılacaktır.

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

yetkili konuda sorumlu teknik bir kişi (bundan kiyle sorumlu olarak geçecektir)

görev|endirilecek ve sözleşme süresince 7/24 hizmetin aksaması için servis hizmeti
vererek arızayı giderecektir.

4.2.Yüklenici Firma Hastane bünyesinde irtibat kuracağı mesai saatleri içerisinde sistemin

aksamadan çalışmasını sağlayacak l (bir) personel görevlendirecektir.

(Görevlendirilecek personel ismi önce İdareye bildirilecek ve İdare tarafindan kabul

edilen isim dışında her ne sebeple oIursa olsun başka kimse görevlendirilmeyecek ve

İdareden habersiz değişiklik yapılmayacaktır.)

4.3. SorumIu kişiye ınesai saat|eri içinde veya dışarısında mail, telefon veya faks yoluyla

çağrı yapıldıktan sonra en geç 2 saat içerisinde, cevap verecek şekilde hizmet

verecektir_
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4.4.Cihaz ve ekipmanların!n düzenli ve doğru çalışması için işlev|eri çalışması kontrol
edilecek, ayarlanacak, temizlenecek çaIışılan mekanik aksamlar gerekiyorsa
yağlanacaktır.

4.5.Söz konusu hizmet Yüklenici personeli tarafından, İşveren yetkilileri nezaretinde
yapılacaktır. Bakımlar, sözleşme imzalandığı tarihten itibaren aylık periyodik bakımla
birlikte, yı|da 2 ana bakım (orıalama 6 ayda bir kez) olacak şekilde yapılacaktır.
Arızalara müdahale taahhüdü sözleşme imzalandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

4.6. Sözleşme süresince cihaz ve ekipmanların arızalanması durumunda ilk müdahale
hastanedeki görevli teknik servis elemanı tarafından yapılacaktır. Arızanın
giderilemediği durumda yüklenici teknik destek sağlayarak arızayı giderecektir. Bu iş
için yükienici ekstra servis ücreti talep etmeyecektir.

4.7. Sözleşme süresince çıkacak arızalar kurum tarafından yükleniciye bildirilecektir.
Yazılı veya sözlü arıza bildiriminden itibaren en geç 2 (İki) saat içinde anzaya
müdahale edilerek en kısa sürede arıza giderileceklir.

4.6.Sözleşme süresi içerisinde bir arıza durumunda arızalı olan parçaIar garanti süresi
sonrasında ilk olarak taınir yoluna gidilecek, tamiri mümkün olmadığı takdirde teknik
servisin onayı ile hastane satın alma birimi tarafından tedarik edilen parça yenisi ile
hemen değiştirilecek ve hizmetin aksaması önlenecektir.

4.9.Onarım sonucu değişen arızalı parçalar Kuruma teslim edilecektir.
4.r0. Sözleşme süresi içinde Kurum, yüklenicinin yapmış olduğu bakım,

onarımlardaır hizmet aksaması gibi nedenlerden dolayı memnun değilse ve yüklenici
taahhütlerini yerine getirmiyorsa yazılı olarak yükleniciye ihıarda bulunur. Yüklenici
sözleşmeye uygun olarak, idarenin arıza bakım onarım için şartnamede belirtilen
süreden daha geç gelinen lıer takvim günü için sözleşme bedelinin % 3 (yüzde üç)

oranında gecikme cezasına tabi olacaktır. Ancak bu gecikme sözleşme süresince 2 kez
tekarlandığında veya on (l0) günlük süre içerisinde olumsuz durumun düzelmediği
hailerde 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 buIunamayacakıır.
4.1l, Yüklenici ve hastane ıeknik ekibi tarafından bulundurulması gereken aci|

yedek parça listesi oluşturulup hastane tarafından sağlandıklan sonra bir yedek parça

deposu oluşturu|acak ve malzeme giriş çıkışlarının kayıtlaıı hastane teknik personeli

tarafından tutulacaktır.
4.|2. Değiştirilmesi gereken yedek parçaların firma ve kurum tarafından yapılan

tespitinden sonra, kurum fiyatı uygun görürse yüklenici firmadan, uygun bulmazsa
piyasadan temin etmekte serbesttir. Yüklenici firma, kurumun temin ettiği yedek
parçayt monte etmek. gerektiğinde kalibrasyonu yapmakla mükelleftir. Değiştirilen
hasarlı parçalar İdareye teslim edilecektir.

4.13. Yüklenici firma periyodik bakımlar sonunda, yapılan bakımları gösteren birer

raporu kuruma verecektir. Bu raporda uygulamalar net olarak açıklanacak, anlaşılır

şekilde olacak ve kurum teknik elemanlarının imzasını ihtiva edecektir. Firmalar,
sözleşme aşamasında periyodik bakımda yapılacak işlemleri gösterir bir form

düzenleyecek, bu form için kurumca beIirlenen yetkililerden onay alınacaktır.
4.|4. Bakım ve oırarım lrizmeti sonrasında sistem, Yetkili Servis elemanı ve teknik

birim elemanı tarafıııdan çalıştırılıp test edilecektir. Yük|enici fırma arıza için işlem
yapmış ise, gidermiş olduğu arızayı belirten bir rapor düzenleyecek ve mutlaka bu
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raporu teknik birim sorumlularına imzalatacaktır. Düzenlenen bu rapor yapılacak

ödemeye esas olacaktır.
4.15. Grev, lokavt, savaş, doğal afetler, yangın, su baskını, patlama, terör, soygun ve

hırsızlık ile personelin veya üçüncü şahısların ihmalinden kaynaklanan hasarların

giderilmesi Şartname hususları dışındadır.

4.16, Periyodik bakım ve onarım esnasında yüklenici firmanın hatalarından

kaynaklanan ve zarar gören sistenler, yüklenici firma tarafından masraflarıyla birlikte
giderilecektir..

4.|7. Yüklenici firma bakım-onarım hizmetini başka bir firmaya devredemez.

4.r8. Hastane anlaşma kapsamındaki Sistemin, sürekli arıza yapması veya istenilen

randımanda çalışmaınası durumunda hastane yönetimi bilirkişi incelemesi yaptırma ve

neticesinde cihazın çalışmamasından kaynaklanan maddi veya manevi kayıplarını

ıazmin hakkına sahipıir.
4.19. Yüklenici her bakım sonucu üç (3) suret bakım formu düzenleyecelç ilgi|i

servis sorumlusu ve idari amir imzası alınarak serviste l adet suret. İdareye formun aslı

ile birlikte o aya ait fatura da teslim edilecektir.

4.20. Firma hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın çalışma anında gerekli olan tiim

emniyet tedbirlerini zamanında almak, kazalardan korunma usul ve çarelerini
persoıreline öğretmek ve uygulamakla yükümlüdür. Bu itibarla taahhüdün yanında

gerek ihmal dikkatsizlik ve tedbirsiztikte, 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 sağItğını korumak

üzere her türlü sağlık ve emniyet tedbirlerini alacak ve tehlikeli koşullarda

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

hükümleri yerine geıirmekle yükümlüdür.

4.2|. Yüklenici idarenin istihdam edeceği teknik personelin ihtiyacı olduğu

eğitimleri ücretsiz olarak verecektir.

4.22. 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.

4.23. Yüklenici, her periyodik bakım-onarım sonunda, üç (3) suret bakım-onanm

formu düzenleyecek, itgili servis sorumlusu ve idari amir imzası alınarak, l sureti

serviste, l sureti yetkilide, kalan asıl sureti ise İdareye o aya ait faturayla birlikte teslim

edilecektir.
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