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MARKA ASANSöRÜN PERiYoDiK BAK|M VE oNARlM TEKNiK
şARTNAMEs|

1.

KAPSAM:

1.1.

İşin Niteliği ve Tanımlar

:

1.1.1. Bu şartname; Harran Üniversitesİ Araştlrma ve Uygulama Hastanesi'nde bulunan 14
(on dört} adet insan ve yük asansörünün baklm malzemesi dahil aylık bakım_onarım

hizmetini sözleşme süresince

7l 24

(saaı| hastane hizmetlerini aksatmayacak şekilde

yapılmasını kapsamaktadIr.
olarak T.s.E standartlarlna göre tesisin bakımının yapılması
(EN 13o15 EN 81_7o) yüklenici baklm hizmetlerini TsEN 13015+41 _95/16/4T yönetmeliğine
göre asansörlerin bakım talimatlarl ve 98/37l^r makine emniyetı yönetmeliğine göre

L.1.2. işin Nitetiği; Periyodik

asansörlerin bak|m talimatları doğrultusunda yürütmektir.
Bu şartname aylık periyodik bakımları ve aci| müdahalelerİ de kapsamaktadır. Bu
neden|e yüklenici söz konusu acil müdaha|eterde herhangi bir faz|a ya da ek ödeme talep

1.1.3.

etmeyecektir.

r.I.4.

Bu şartnamede geçen yüklenici; ihale yolu İle 1.1 .1 , L1.2 ve 1.1.3 maddelerinde
bahsi geçen hizmetleri üstlenmiş kişiveya kuruluşu ifade eder.

r.2.

Yapılacak İşin Kapsamt:

.yüklenici firma sözleşmeyi imzaladığı tarahten itibaren 24 ay (2 yıl) boyunca bakım ve
onarım işlerini yapmakla yükümlüdür.

.Tüm ekipmanlar bir bakım programl uygulanarak, her ay ve ayda bir kez tarafların
belirleyeceği günlerde bakım ve kontrolden geçecektir, Bakım ve kontrollerin ana hatları

aşağ.da belirtiımiştir. Tüm baklm ve kontroller ilgili yönetmeliklere uygun yapllacaktlr.

.Bakım Yapılacak Asansörler:

2.

GENEI

-

11 Adet 40okg İnsan ve Yük Asansörü

-

1

-

2 Adet 2500kg İnsan ve Yük Asansörü

Adet 53okg İnsan ve Yük Asansörü

Hürürııırn:

2.1. Asansörlerin yeri, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndedir,

ile ilgili yetki
2.2. yüklenici, şartnamede beıirtiıen işleri yapma yetkisine sahip olacaktIr. konu

da
belgeleri ile daha önce bu tür işleri yaptlğlna dair tüm bilgi ve belgeleri ile referansları
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idareye teklifle birlikte teslim edecektir,(TsE HYB,TS EN 13015 Bünyesinde çallştlrdlklar|
Etektrik Elektronik ve Makina Mühendisleri içİn 5MM ve Büro Tescil Belgesİ,vs,)
2.3. Yapılacak imalatlarln fenni sorumluluğu yüklenicİye aittir. işin hastane teknisyenleri
tarafından yapılması yüklenicinin fenni sorumluluğunu kaldırmaz,

2,4. yüklenici, söz konusu işi yaparken her türlü mal ve can emniyet tedbirini

almakla

yükümlüdür. Baklm faaliyeti yürütülürken gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirle(i2ol6l2ol2
tarihli 6331 sayıh iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgıli mevzuat hükümlerince alınır. Bakım
alanında gerek bakım personelinin gerekse bakımla ilgisi bulunmayan kişilerin yaralanma5|na
veya ölümüne neden olabilecek ihmallere dair sorumluluk bakım firmasına aittir,
2.5. Tesiste kullanılacak malzeme ve donanımlar, TSE, lso, VDE veya lEc normlarlnda en az

birine uygun olacak, yüklenİci Hastane idaresine bunları belgeleyecektir.

idarece

onaylanmamış malzeme/ marka ile yapılmış arıza, bakım ve onarım işlerinde hiçbir bedel
ödenmeyecektir.
2.6. yüklenici, işçilerinin veya ekiplerinin yol açacağı maddi ve manevi bütün zararlardan
sorumludur.
2.7. yüklenici çalışma süresince, yeraltı ve yerüstü enerja hatlarına, su, elektrik, haberleşme

hatlan ile üçüncü şahlslara zarar verilmesi durumunda, verilen zararlar yükleniciye ait
olacakt|r. Verilen zararların yüklenici tarafından giderilmemesİ halinde zarar, i5terse İdare
tarafından giderilerek idare'nin yapacağı masraflar idare'nin kendi muhasebe usullerine göre
yükleniciye fatura edilecektir.

2.8) Yüklenici AKESAN asansörlerin pano, kart, panel, buton Vs. mevcut sistemini

değiştirmeden baklm ve onarlm işıerini yapacaktır. onarlm için mevcut sisteme uyumlu o|an
malzemeler kuılanılacak olup, Yüklenici orijinal yedek parça fiyat listesini teklifi ile birlikte
sunacaktlr.
3.

GENEL BAKlM:

3.1.

PERiYoDiK BAK|M vE KoNTRot şARTLAR|:

3.1.1. Asansörlerin ayda bir kez olmak üzere ve idare,nin betirlediği gün Ve mesai saatlerinde

her ay periyodik baktm ve kontrolleri yapllacakt|r. Her bir asansör için ayrı bir dosya

tutulacak olup asansörlerle ilgili her türlü belgeler bu dosyada iki nüsha halinde hazırlanacak
ve bir nüshası hastane yetkili personeline Verilecektir.
3.1.2.Asansör bakım arıza servis formunda
numarasl yazllacaktlr.

yer

alan Asansör seri no kısmına asansör

3.1.3. Yüklenica, idare istediği zaman, dosyaları Vermekle yükümlüdür,

3.1.4.yüklenici, asansörlerde ar|zanln giderilmesi için parça değişimi gerektiren durumlarda
parça isimlerini ve anzanln sebebini açıkça teknik servis raporunda belirterek, raporu i|gili
ve
birime teslim edecektir. Gerekli malzeme idare taraflndan tedarik edildikten sonra, arızalı
2
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herhangi bir teknik sebepten dolayı işlev görmeyen paçalar ve asansörün üzerindeki her
türlü aksam malzeme ve benzeri malzeme orijinal yedek parçalarıyla değişimi yapılıp çalışlr
Vaziyette idaremize asansörü teslim edecektar.

4.

PER|YoDıK BAK|M VE KoNTRoLIERDE YAP|LACAK istER:

4.1. yüklenici her asansör için dosya hazırlayacak, her baklm sonrasında yapılacak işlemler
izlenecek cetvellerin ilgili sütunlarına işlenecek bakımın yapıldığı tarihler İle adı ve soyadını
yazıp imzaladıktan sonra bakım izleme formunu dosyaya koyacaktır. söz konusu dosya ilgili
birim personellerine teslim edilecektir.
4.2. Baklm başlamadan önce durak kapılarına, makine dairesi kapısına ve merdiven başlangıç
ve sonla rına "Dikka t Bak|m Yap ılıvoıJ' ibaresi asılacaktır.
4.3. Asansör tesisatlnda herhangi bir İşe başlamadan

ewel enerji mutlak surette kesilecektir.

4.4. Baktm Aşağtdakileri Kapsar:
4.4.1. Yağlama, temizleme vb.

4.4.2. Kontroller.
4.4.3.Yolcu kurtarma çahşmaları.
4.4.4. Kurma ve ayarlama işlemleri.

4.4.5. kopma veya ytpranmaya bağlı olarak meydana gelebilen ve tesisin karakteristiklerini
etkilemeyen, bileşen onarımı veya değiştiralmesi.

4.5. Asansörlerin bakımı 1.1.2 maddedeki ilgili standartlar Ve aşağıdaki maddeler
çerçevesinde yapllacaktlr.
4.5.1. Makine dairesinde yabancı madde bulunmayacaktır. Gerekirse elektrik süpürgesi ile
toz alınarak temiz tutulmasl sağlanacaktır.
4.5.2.Bak|m esnasında dahi asansör makina dairesinin kaplsı daima kİlitli bulunacaktlr.

4.5.3.Tahrik manikasında bulunan c|Vata, somun Ve duvar tespit akşamı elden geçirilerek
gevşeyenler varsa sıkılanıp ayarlanacaktır.
4.5.4. Motor yağ| seviyesi kontrol edilecek eksikse orijinal yağ ilave edİlerek yağ miktarl
tamamlanacaktır.

4.5.5.Motordayağkaçağıvarsakaçak8ideritecek,kesinlik|eyağkaçağınıazaltmakiçin
orijinal yağ ( viskoz veya kalın) haricinde başka yağ kullanılmayacaktır,
4.5.6.Motor yağlnIn değişimleri yağ değişim periyotlarında olacaktır,

4.5.7.Fren balatalarl kontrol edilecek ayarsız

#{fffi'"#r-l
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ayarlanacak, balatalara yağ

değdirilmeyecektir.
greslenecektir.
4.5.8. yağlanması ve gres sürülmesi gereken yerler zamanında yağlanıp
gevşeyen
4.5.9. kumanda tablosundaki bütün akşamlarln tespit durumları kontrol edilecek
varsa sıkılanacaktır.

4.5.1o.Tabloda bulunan kontaktör, röle ve şalterlerin çahşmaları kontrol edilecek kumanda
ayarlanacaktır,
şalterleri yay ve hidrolik amortisörü normal çalışacak şekilde
4.5.11. Hlz regülatörü kontrol edilecek zamanlnda ve uygun olarak gresle yağlanacaktlr.

4.5.12. Taşİy|cl çelik halatların kabin Ve karşl ağlrl|klarl kontrol edilecek gevşeyen Varsa
sıkılacaktır.
4.5.13. çelik halatlar kontrol edilerek halat üzerinde yabancı maddeler alınacak zamanında
yağlanacak, halatta bulunan büküm tellerden kopma varsa halat yenilenecektir,

4.5.14. Raylar zamanında temizlenip (uygun temizlik maddesi ile )yağlanacaktır,
4.5.15. Rayların bİnaya olan tespit kısımları kontroi edilecektir,

4.5.15. Kabin aksamındaki clvata Ve somunlar kontrol edİlecek, gevşemiş varsa sıkılacak.
Tüm emniyet kontakları kontrol edilecektir.

4.5.17.Kabiniçindebulunan(alarm,duy,ihbar....vb)butonlarkontroıedilecektir.
4.5.18. kabin içindeki ve dışındaki dijital göstergelerdeki yanmayan lambalar kontrol
edilecek, arızalı olanlar onarılacak faal hale getirilecektir,
4.5.19. Durak kapılarlnln menteşeleri ince yağ ile yağlanacaktlr,

4.5.20. Kapılarhızlı ve yavaş kapanlyorsa amortisörler ayar vidalarından ayarlanacaktlr.
4.5.21. Kap| kilitlerinin ayarları kontrol edilecektİr.

4.5.22. Asansör hareket halindeyken kapı kızak rayı dış kapıya çarpmadan hareket edecek,
arızalı ise ayarı yapılacaktır.

4.5.23. Kapl kızakları kontrol edilecek kirli ise temizlenecektir,
4.5.24. Asansör dairesinin taban tozları temizlenecektir,

4.5.25. Kabinlerin her katta Ve kat hizasında durması sağlanacaktır,

4.5.26.Baklmesnasındayağ,gres,üstiibü,kabinparlatlclsı,montaj/demonta.lVetemizlik
taraflndan
aletleri gibi bakım ve onarım için kullanılacak bütün malzeme, yüklenici firma
temin edilecektir. Bunun için yükleniciye idare tarafından bir bedel ödenmeyecektir.

4.5.27. Yüklenici asansör kabini içerisine asansörün kullanllması ile ilgili uyarlcl tab|o
bir ücret
asacaktır(engellilerle ilgili tablolar dahildir). idare bu tablolar için herhangi
4
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ödemeyecektir.
A

.

Makine ve tahrik sıstemlerı ile ılgİlİ yüklenici;

A.1) Fren ayarları, fren disk boşluğu ve fren balatalarının kontrol ayarlarının yapılması,
Aksaklıklarının giderilmesi, Aynca fren ile kasnak arası ayarları yapar.

A.2) Motor yataklarl, Tahrik Ve saptırma kasnağı, Motor yataklar|nln temizliğini yapar,

A.3) Motor fanı, koruma sistemleri motor elektrik bağlantısı, kabloların topraklama
sisteminin kontrolünü yapar ve aksaklıkları giderir.

A.4) Hlz regülatörünün, alt ve üst kasnakları, regülatör halatı ve regülatör ağırlığının
kontrolünü yapar.
A.5} Motorda işleyen akşamların gürültü ve sarsıntl kontrolünü yapar. Aksaklıkları giderir.

A.5) Makine dairesinin genel temizliğini ve fiziki kontrolünün yapılmasınl sağlar.

Bu

kontrolde;

.Makine dairesinin TsE standart ve normlarına uygunluğunun kontrolünü yapar.

.Makine dairesinde bulundurulması mecburı olan cihaz, ekipman, alet, edevat malzeme
vs. ile uyarı ve ikaz levhaları işaretlemeler ,kullanma ve işletme talimatları, bakımcı firmaya
ait irtibat bilgilerinin kontrolü (etiket kontrolü) yapar, eksik levha ve işaretlemeler
tamamlanacaktlr. Her hangi bir ücret talep etmeyecektir

.Makine dairesinin kap|, menteşe, anahtar kilit sistemlerinin kontrolünü yapar.

.Makine dairesi içinde veya kapı girişinin etrafında her türlü iş dış cephe kaplamasının
boya

badanasının kontrolünü yapar.

.Makine dairesinın havalandlrma kontrolünü yapar. panjurların kontrolünü ve bakımını
yapa r.

.Makine dairesinin s|cakhğının kontrolünü yapar gerekirse (gerektiği durumlarda makine
dairesi sıcaklığının çallşma sıcaklığına getirilmesi için soğutulması / ısıtılması teminini
yapılacak işlerle ilgili rapor eder).

.Makine dairesi aydlnlatma tesisatlnln kontrolünü yapar ve arıza|ı olan yerleri tamir eder.
.Makine dairesi tavan kontrolünü yapar.

B.

Kumanda Tablosu ve Elektrik Akşamları ile ilgili Yüklenici;

B.1) Kontaktör, Röle vb, elektrik malzemelerinin bağlantl Ve kontrolünü yapar,

B.2)Tablo içerisinde bağlantı ve klemenslerin kontrolünü yapar.

Mehnü
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B.3) sigorta, Anahtar, Trafo vb. elemanlarlnln bağlant| ve

kontrolleriniyapar,

B.4) Tablo gerilimlerinin ve topraklamalann kontrolünü yapar,

B.5) Elektronik kart ve malzemelerinin ve bağlantılarlnln kontrolünü yapar,
B.5) Kumanda tablasının hava Ve yumuşak flrça ile temizliğini yapar,

B.7}Topraklama rölesive diğer emniyet devresi kontaklarlma kontrolünü yapar,
B.8) Nihai kesicinin kontrolünü yapar.
B.9) Termik ısı kontrolünün yapIlmasını sağlar.
B.10} Güç tesisatl bağlant|lannln kontrolünü yapar.

yapar.
B.11) Kablo kanatlarının, kabloların, topraklama kablosunun, klemenslerin kontrolünü
B.12} Acil kurtarma güç

c.

tertibatlnln (kata getirme sisteminin) kontrolünü yapar,

Raylar ve Kuyu Üniteteriyle ll8ili Yüklenicİ;

C.1) Konsollann c|vata ve 50munlann kontrolünü yapar.
C.2) Flanş bağlantılarının kontrolünü yapar.
C.3) Rayların bağlantllannln kontrolü, temizliğini ve yağlanmasını yapar,
C.4) Ağırlıkların ve ağırhk patenlerinin kontrolünü yapar.

yapar,
C.5) Denge zinciri ve/veya halatının, makaralarının kontrolü ve yağlanmas|nı

c.6) Hidrolik tamponların kontrolü, yağ ikmali yapılmasl, emniyet siviçlerinin kontrolünü
yapa r.

c.7) Alt ve üst slnır şalterleri, kuyu içi stop şalterlerinin kontrolünü yapar,

yapılmasınl ve
c.8) Taşıyıcı halatlarln tespit yerlerinin, gerginIiklerinın kontrolünü, temizliğin
yapar
gerginliğinin dengelenmesinı, halat liflerinin ipliklenme ve kopuklarının kontrolünü
yapar,
C.9) Hız regülatör halatlnln tespit yerlerinin kontrolünü
yapar,
C.10} Regülatör siviçleri ve kat şalterlerinin kontro|ünü
C.11) Fleksibil kablonun kontrolünü yapar.

c.12)Katbutonyerleri,katgöstergeleri,yönoklarınınkontrolünüveaksak|ıklarının
giderilmesini sağlar.
yapar, Bu kontrolde;
C.13) Kuyu içinin ve dibinin temizliği ile fiziki kontrolünü

UehneıEmuÇlFKl
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-Kuyunun tabii havalandlrmaslnln kontrolünü yapar.

_Kuyu aydlnıatma tesisat|nIn (Kablolar, armatürler
kontrolünü yapar.

ve ampulleri,

anahtarlar,

Vs.)

-Kuyu separatörlerinin (Ayırıcı ve koruyucu kafes tel sistemleri) kontrolünü yapar,
-Kuyu içerisİnden başka bir tesisat geçirilip geçirilmediğinin kontrolünü yapar,

D.

Kabin ile |lgill Yüklenici;

D.1. Butonyerler, aydınlatma, alarm, acil ayd|nlatma, havalandlrma diafon, telefon vb.
sistemlerin kontrolünü yapar.
D.2. Kabin iskeleti bilumum bağlantı elemanlarının kontrolünü yapar.
D.3. Emniyet tertibatl ve kontaklann kontrolünü yapar.
D.4. Paraşüt mekanizması ve fren bloklarının kontrolünü yapar-

D.5. kat seviyelerinin, duruş ve kalkış hassasiyetinin ayarlanması ve sarslnt|n|n kontrolünü
yapar.
D.6. Kabin patenlerinin kontrolünü ve yağdanlıklara yağ ikmalini yapar,
D.7. Kap| kontaklarl ve fotoselin kontrolünü ve ayarlarını yaparD.8. Kabin aşın yük sistemlerinin kontrolünü ve ayarlarını yapar,
D.9. Kabin içi uyarı levhalarınIn kontrolünü yapar ve varsa eksiklikleri tamamlar,

D.10. Kabin üstü revizyon panosunun, revizyon kartlnın, revizyon akü setinan, revizyon
yapar.
şalteri, aşağı yukan Vs. butonlarln kontrolünü

D,u.Kabiniçi.dlşlkatgöstergeleri,display,sesyaylnsistemlerininkontro|ünüyapar.
D.12. Kabin içi temizliğini yapar.

yapar,
D.13. Kabin kasnağı, karşı ağ|rhk raylarl, paten Ve makaralarln kontrolünü
D.14. Kabin hız kontrolünü yapar.

yapar,
D.15. Kabin süpürgeliklerinin kontrolünü yapar, gevşek olanların onar|mınl

E.

Kapılar ile llgili Yüklenici;

E.1.otomatikkapımekanizmasının(kapımotoru,dişli,zincir,kapıhalatl,kapımakarası,

slklşma
raylar, kapı konsol bağlantlları, vb.} kontrolünü, ayarlarını, ayrıca, fotosel kontroliinü,

(kuwet) kontağt Ve emniyet çltaslnln kontrolünü yapar
E.2. Kapı siviçlerinin kontrolünü Ve ayarlarlnl yapar,

MehmüEninçİFTçİ
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E.3. Kabin kaplsı, kat kapısı ve aksamlarlnın (kapı halatı, makarası, rayları vb.) kontrolünü ve

ayarlarını yapar.
E.4. Alt ray Ve patenlerin kontrolünü ve ayarlarını yapar.

E.5. Kapl kilidİve fiş kontaklarının kontrolünü ve ayarlarını yapar.
E.6, Kapl yay Ve menteşelerinin kontroİünü Ve ayarlarını yapar.
E.7. Kap| otomatiği Ve pompaslnln kontrolü Ve ayannı yapar.
E.8. Kapı amortisörlerinin, kapı kızaklarının kontrolünü ve ayarlarını yapar.

E.9. Kapl kapanması ve gecikme zaman|n|n kontrolü Ve ayarlanması, her katta çallşma
kontrolünün yapılmasını sağlar.
E.10. Kapllarln, ray, eşik ve aksesuarlar!nln genel temizliğini yapar Ve çelik kaplamaların özel
sıvt ile silinmesi, koruyucu bakım yapılmasını sağiar.
E.11. Asansörlerde hangi amaçla olursa olsun çalışılırken, kapıya "Dikkat Bakım Yaoılıvoı"
ibaresi yazılı bir uyarı levhası ya da yazısını koyar.

5.

AR|ZAYA MÜDAHALE sÜREsi;

5.1}Arıza hizmetleri 7/24 saat olacaktır. sistemdeki arızanın Yüklenİciye yazılı, sözlü ve/veya

telefonla haber verilmesinden itibaren arızalanan sisteme mesai saatleri açerasande
(Pazartesi-Cuma 08:00-19:00) azami 1 saat, mesai saatleri dışında ise 2 saat içerisinde
(ameliyathane ve yoğun bakım bölümleri için mesai saatleri içerisinde 1saat, mesai saatleri
dışında 2 saat içerisinde) müdahale edilir ve asansörlerin hepsi güvenli şekilde çalışır hale
getirilir.

S,2)Yüklenici 7/24 saat sistem arızalarlnı gidermek için ŞANLIuRFA il sınırları içerisinde
servislik hİzmeti vermelidir. Yüklenici Şanlıurfa ili sınırları içerisinde servislik hizmeti
verdiğine dair belgeyi ve servis personelinin bilgilerini teklifi ile birlikte idareye sunacaktır.

5.

YüKLENiciNiııı yüxüıuı-üı.üxrrni

5.1) Yüklenici, sözleşmenin geçer|iliği süresince ayda bir defa bakım yapar. Bakım hafta
içerisinde idarenin belirleyeceği günlerde yapılır. Yüklenici kullanım esnasında temel sağhk,
8üVenlik ve emniyet gereklerinin devamllllğlnl teminen bak|m yapar. Yüklenici bakımların
hafta sonuna sarkması durumunda idareden ek bir ücret talebinde bulunamaz.
6.2} Bakım yapmakla görevli personelin uğrayabileceği iş kazaları ile bu kişilerin üçüncü
kişılere ve asansörlere doğrudan ya da dolaylı olarak verecekleri zararlardan yüklenici
tamamen sorumludur.

6.3) Asansörler için gerekli olan bakım malzemeleri (Yağ, üstübü
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parlatİcls|,fittings malzemeler, c|Vata, somun, rondela, Vida vb.) yüklenici firmadan ücretsiz

temin edilir.
6.4) Asansörlerde yüktenici firmanın adres ve telefon bilgilerini içeren levhalar olmalıdır.

5.5) yüklenici asansörlerin yl|llk kontrolünü yaptlrmak üzere, bağll bulunulan beledıyenin

ilgili birimi veya "Elektrik Mühendisleri odasl, Türk standartlar

Enstitüsü, M a kine

Mühendisleri odası" ile koordine kurmak suretiyle asansörlerin "Yılhk işletme Ruhsat|arının /
Kullanma izin Belgelerinin" aıınmasl için, gerekli bütün iş ve işlemler idare adına Yüklenici
tarafından yaptırılır. Bu işlem esnasında ilgili kuruluşlara yatlrllmasl gereken harçlar idare
namına yüklenici tarafından yatınhp, asansör kontrol raporu ile birlikte ibraz edilir Ve tahsilat
makbuz tutarlar| Yükıeniciye ayrlca ödenir.

6.6) Yüklenici; Makine dairesinde "Elektrik BağlantI Projeleri" ile "Asansör Kurtarma
Talimatları" bulundurur, ayrıca; asan5ör makine dairesinde mevcut yönetmelikler ve
standartlar gereği bulundurulması mecburi olan araç gereç V.s, teçhizatlarl bulundurur.
Yüklenici; yapacaklarl kontroller sonucu eksik olanları tespit edip ücretsiz olarak tamamlar.
6.7) Yüklenici baklm Ve arızalara müdahale sırasında aşınmlş, ylpranmış veya arızalanmış
olan parçaları idareye bildirecek. Arızalı parçalar idare taraflndan temin edi|dikten sonra,

değişmesi gereken parçanın İdarenin onayı alındıktan sonra yerinden sökülmesi, yerine

takllmasl, asansörün markaslna uvqun o riiinal

vedek parçasıV la değisimi

sağla na ra k güvenli bir şekilde çalışır halde teslim edecek herhangi bir ücret talep
etmeyecektir.

6.8) Yüklenici yedek parçaları stoklarında bulundurmak zorundadır. Tesisin işleyişi için
kullanılacak ve/veya kullanılması muhtemel tüm yedek parçalarınln sözleşme süresi
içerisinde yedek parçaları stokta bulunacak parça gerektiren bir arıza durumunda asansörün
markasına uygun orijinal parçalarla değişimi idare onayı alındıktan sonra 24 saat içeresinde
değişim gerçekleştirecek parça değişiminde kesinlikle ori,|inal olmayan yedek parça montaj
yapılmayacaktır ve stokta olmas| ön görülmeyen bir parçanın temini il d|şl, ülke dlş| en uzak
kargo süresini üstünde olmayacak ve bu işlemler için yüklenici idaremizde ek bir ücret
talebinde bulunamaz. Garanti kapsamlnda olan parçaların alınması, değiştirilmesi vs. tüm
hizmetler yüklenici firma taraftndan ücretsiz yapılır.

6.9)

Montaj esnaslnda parçaların arızalanmasından yüklenici sorumludur.

6.10)

Periyodik bakım ve onarlm, parça değişimi, ar|zanln giderilmesi, vs. sırasında veya
sonrasında, sistemde Veya sistemi meydana getiren ana ya da yardımcı parçalardaki Ve
aksamlardaki her türlü iş ve işlemler (söküm, taklm, kesim, kaynak, taşlama, delme, diş
açma, malzemenin mahallinden başka bir yere götürülmesi, geri getirilmesi, hurda
malzemenin idarenin belirleyeceği ve/veya göstereceği yere nakliyesi, vs.) yüklenici firma
taraflndan ücretsiz olarak yaplllr.

7.

KoRuYucU BAKIM:
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Sözleşme kapsamındaki asansörlerde meydana ge|ebilecek arızaları önlemek herhangi
bir hatanın ortaya ç|kma ihtimalini azaltmak ve daha verimli çalışmayı sağlamak amacıyla
belirli aralıklarla periyodik olarak yapılan ve her türlü temizlik, yağlama, ayar, muayene ve
deneyleri içeren kontrollerdir.
DiĞER HUsustAR

8.

8.1.

Asansörde kişi/kişiler kaldığının ihbar edilmesi durumunda, arıza acilİyet kazanacak
ve olaya derhal müdahale edilecektİr. Ayrıca zamanlnda müdahale edilmemesi durumunda
asansörde kalan kişinİn/kişilerin sağlığında menfi gelişmeler olması durumunda adli ve idari
makamlara karşl bütün sorunluluk Yüklenici Firmaya aittir.

8.2.

Yüklenici Firma personellerinin çalışma süresi İçerisinde iş elbisesi giymesi zorunlu
olacaktır. Ayrıca Yüklenici Firma personellerinin" Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çal|şan
Personelin Klhk Ve Klyafetine Dair Yönetmelik'ıerinde belirtilen esaslara uyması zorunlu
olacaktlr (örneğİn saç-sakal tıraşlarının bu yönetmeliğe uygun olması gibi.

9.

ARlzA BAKlMl . DüzEtTici BAKIM:

Tanımı yapılan asansörün performansı ve fonksiyonlarından bir veya bir kaçını yerine
getirememesi veya herhangi bır arızanın vukuu bulması ile yükleniciye bildirilmesinden sonra

asansörün istenilen şekilde çalışır hale getirilmesi amacıyla idarenin onayı
değişimini de kapsayan bakımdır.

10.

ile

parça

BAK|M oNARlM şARTIAR| VE TAMiRAT:

10.1.

Hastane personelince asansörler ile ilgili bir arızanln yükleniciye bildirilmesinden
sonra 5.1 de belirtilen süreler içerisinde firma ehliyetli servis elemanlarını asansör mahalline
gönderecektir. Servis elemanı, söz konusu arızayı asansörden sorumlu Hastane personeli ile
birlikte yerinde görüp firma elemanınln arızanın giderilmesi parça değiştirilmesini
gerektirmiyor ise derhal giderilecektir. Yapılan çalışma Hastane personeli ile firma
elemanınca rapor 3 (üç ) nüsha altlna aıln|p bir nüshası dosyaya konulacaktlr. Arıza ıslahı
parça değişimi gerektiriyor ise durum idare ile yüklenici tarafından hazırlanacak müşterek

rapor

3

(üç) olarak nüsha hazırlanacaktır. Hazırlanacak raporun bir nüshası dosyaya

konulacaktır. Raporda yer alacak hususlar aşağıda belirtilmiştir.
Arlzanln yüklenici firmaya bildirildİği tarih Ve saat,
Yüklenicinin anza mahalline geldiği saat,
Raporun tanzim edildiği tarih,

Arıza ile ilgili açıklayıcı bilgiler,

ile

.

birlikte
Arlzanln ıslahı ile gerekli malzemelerin cinsi ,mİktar|, tipi, markası vb.,
her bir malzeme için malzemelerin bedetini içeren bilgiler açık bir şekilde belirtilecektir.
parça değişimi gerekiyor ise en ktsa sürede ilgili personelce rapor incelenerek parça değişimi
için gerekli malzeme idare tarafından temin edilebilecektir. idare tarafından temin edilen

Mehngt En ın
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malzemenin montajl yüklenici firma taraflndan yapllacak olup idare taraflndan yüklenici
firmaya monta.i ya da işçilik adı altında herhangi bir bedel ödenmeyecektir.
Arızanın ıslah edilmesini müteakip ilgili personel ıslahı yapan firma elemanl ile birlikte
açıkça belirtilerek rapor 3 nüsha hazırlanıp raporun bir nüshası dosyaya konacakt|r. Arıza
idare'nin belirleyeceği makul bir sürede firma tarafından giderilecektir.

10.2.

İdarenin onayı ile parça değişimi yapılacaktır.

1o.3.

Yüklenici, yapm|ş olduğu koruyucu bakım ve arlza tamirlerinin Hastane personeli
nezaretinde yapacaktır. Baklm Ve tamir esnas|nda değişen malzemeler tutanakla Hastane
personeline teslİm edilecektir.

10.4. yüklenici, servis elemanlarının ihmalkarlıkları sonucunda ortaya ç|kan her türlü kusur,
hata veya arızaların neden olduğu zarar ve ziyanından sorumlu olacaktır.

10.5. Yüklenici, asansörlerin bakımı için teknik sorumlu taraf|ndan onaylanmış

bakım,

onarlm programına göre belirtilen sayıda koruyucu bakım hizmetini teknik sorumlusunun
denetimi altında normal çalışma saatleri içerİsinde kendi servis elemanları tarafından yerine
getirilecektir.

11.

öDEMELER vE

11.1.

cEzıi tıüxüruı-en:

Ödemeler 3(üç) ayda bir olup yılda 4 (dört) defa Hak ediş olarak ödeme yapılır,

II.2.

Arıza bildiriminin ardından 5.1 de belirtilen süreler içerisinde asansöre müdahale
yapılarak arızanın nedeni tespit edilecektir. Belirtilen sürenin aşmas| durumunda her saat
için ilgili asansör periyodik bakım onarım sözleşme bedelinin % 0.1 (binde biri} oranında
kesilecek ceza yüklenicinin ilgili dönemdeki tahakkukundan kesilecektir.
periyodik bakımların yapılmaması aykırılık olarak tanlmlanmak üzere ilgili asansör
periyodik bakım onarım sözleşme bedelinin %1 (yüzde 1) ceza uygulanarak istihkaklndan

11.3.

kesilecektir,

1r.4.

Asansörler servis hizmetı sırasında sağlam bir sisteminin veya işlevinin bozulması
halinde yüklenici neden olduğu yeni anzayı ücretsiz tamir etmekle yükümlüdür,
Yüklenici, idare tarafından bildirilen arızaya 5.1 de belirtiIen süreler içerisinde
müdahale etmediği veya söz konusu arızanın nevine bağlı olarak idare,nin belirleyeceği
sürede gidermediği takdirde durum yetkili birim tarafından tutanakla tespit edilecektir. Bu
süre zarfında arıza giderilemediği veya geciktirildiği takdirde idare isterse söz konusu arızayı
dilediği ikinci bir firmaya yaptlracak ve bu işten doğacak her türlü masrafı yüklenıciden tahsil
yüklenici
edeceği gibi başka akinci bir firmaya yaptlrmaktan doğacak arızalardan,da yine

11.5.

me5ul olacaktır. İdare tarafından gerekli görülmesi halinde sözleşme tek taraflı olarak fesih

edilecektir.
FTçİ
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