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1 KONU VE TANIilLAR :

'.1.VİRAİ{ŞEHİR 
DEVLET HAsTANEsi hizmet binasl envanterinde bulunan 3 ADET

RHoss MARKA, soĞUTMA GRUPLARl'nln aşağlda belirtilen şartlar altında faal
tutulmasl iğn bakım ve onanm hizmetlerini kapsar.

1.2. GıHAZLARıN AKTiF EDiLMEsi VE ELEKTRoNiK ExPAİ.tsıYoN VALF
süRücüLERi 4 ADET yüKLEııici FiRtyıA TARAFıNDAN TEttiı{ Eoilip MoNTAJı
YAPıLAcAKT|R.

2. TAN|MLAR

Tek
Me

GHıLLER su soĞuTMA GRUBU PERıYoD|K BAKıM TEKNıK şARTNAMESi

2.1. iDARE: ViRANşEHiR DEVLET HASTANEsi (aynı zamanda KULLANlCl'dlr.)
2.2. HlZilET SUilUCUSU : Makine ve ekipmanların , idari şartnamede ve bu teknik

şartnamede belirtilen şartlar altlnda bakım-onarımını üstlenen gerçek kişi Veya tüzel
rjşiliğq sahip yasal ti*ıri kurum, kuruluştur.

2.3. ÜRETİcl VEYA ÜRETlcİ FiRırA: Baiımı yapılacak makine ve ekapman|ann üretimi
yapan veya Türkiye temsilcisi olan ticari kuruluştur.

2.ıl. illAKlNE VE EKlPilAN: Uretici firma tarafından temini yapılan mamullerdir.
2.5. TAı'İR EDici BAKl]tloNARlt: Makine Ve Ekipmanlaı'ın görevini kısmen veya

tamamen yerine getirememesi halinde hizmet sunucusunun teknisyen ve
uzmanlarınca yapılarak, tam olarak hizmete hazır hale getirme işlemidir. Onarım
hizmeti üretici firmanın onarlm ile ilgili katalog, kitap ve şma gibi dokümanlarlna göre
yapılacaktır. Meydana gelen arızanın giderilmesi tanımlanmamış ise üretici veya
temsilci firmanın istek ve tavsiyeleri doğrultusunda hareket edi|eceKir.

2.6. KORUYUCU BAKlii: Makine ve Ekipmanlaı'ın üretici firmanın standart teknik
bakım kataloglarındaki esaslara ve programına uygun bir biçimde gerçekleştirilecek
o|an baklm{narım hizmetidir. Koruyucu bakım hizmeti, sistem veya teçhizatl üreten
Veya temsil eden firmanın bakım-onarım ile ilgili katalog, kitap ve şma gibi
dokümanlarına göre yapılır.

2.7. ARIZA: Makine ve Ekipmanlaı'ın çallşmamasl veya fonksiyonlarlndan bir veya
birkaçını yerine getirememesi durumudur.

2.8. YEDEK PARÇA: Makine Ve Ekipmanlaı'ın onarımı için piyasada hazlr halde olan
veya belirli bir imalat sürecinde elde edilen, bir Makine ve Ekipmanlaı'ın bütününü
oluşturan sisteme ait orijinal paçasl veya parçalarıdır.

2.9. PERIYOD|K BAKlill lŞ PROGRAMI: Hizmet sunucusu tarafından bakım ve onarımı
yapılacak Makine ve Ekipmanlaı'ın hizmet süresi kapsamında adet ve hafia
bazlannda hazır|anmış idarenin onayıyla bidiKe hizmet sunucusunun da imza ettiği
çizelgedir.Hizmet sunucusu bu çizelgeye göre baklm hizmetini yüruteceKir.

2.'l0, SARF MAI.ZE ES|: Bakım ve onanmı yapılacak Makine ve Ekipmanlaiın
yedek parça aksamı dlşlnda kalan ( Üstüpü , bez ,temizlik malzemeleri ve
kimyasallardır) malzemelerdir.

2.11. ı'ÜDAHALE sÜREsİ: idare taraflndan hizmet sunucusuna arlzanln bildirildiği
andan (arıza bildirim tarihi,saati), hizmet sunucusunun yetkili bakım - onarım
elemanlannln arızaya müdahale etmek üzere arlzanln bulunduğu yere gelip işlemlere
başlaması (servis başlangıç tarihi, saati) arasındaki süreye 'Müdahale süresi" denir.2.12. TAKll' AVADANLIK: Hizmet sunucusunun her tüdü bak|m-onanm esnasında
kullandığı kendisine ait ve maksada uygun el aracıdır

2.13. HlZlrET SURESI: Satın alınan periyodik bakım-onanm hizmetlerinin başlangıç
ve bitiş tarihleri araslnda kalan süredir.

2.14. HİzİlETBÖLcEsİ:cihazlarınbulunduğumahalleridir.
2.15. İtEcBuRİ HALLER: Bu teknik şartname iİe satln allnmak istenen hizmetlerin

idarenin istediği sürede giderilmesine mani olabilecek, hizmet sunucusunun ve
idarenin yetkisi ve gücü dışında o|an olaylar olup: Hizmet sunucusu veya idarenin
çaltşma yerinde meydana gelebilecek yangın, deprem, sel, felaketi gibi her tür doğal
afetler Ve grev, savaş veya seferbedik isyan, ayaklanma, hlrslzllk,ambargo gibi force



majör kabul edilen haller. salgln hastahklann, sosyal olayların meydana gelmesiyle
bolgeye giriş çıkışın resmi makamlar tarafından yasaklanması, .llecUuri llallİr
kapsamında kabul edilecektir-

3. ıSTEKLER VE özeııixı-en:

3.1. GENEL :

3.1.1. Koruyucu periyodik bakım ve onarım (arıza durumunda) işine her türde yedek parça
ve sarf malzemeler dahil deği|dir.Ancak firma yedek parç€ fiyat listesini tekıili ile birlikie
sunacakır

3.1.2. Bakım onarımı yapılacak Gihaz Listesi EK-1 dedir.
3.1.3. Bakım onarımı yapılacak cihazların Periyodik lş Programı EK-2 dedir.
3.1.4. Sözleşme kapsamındaki Makine ve Ekipmanlar sözleşme tarihi ile bir|ikte idare

tarafından hizmet sunucusu'na çahşır vaziyette teslim edileceKir.
3.1 .5. Hazmet süresi sözleşme tarihinden ilibaren geçedidir.
3.,1.6. Hizmet sunucu; Bakım ve onarımı yapılacak olan akine ve Ekipmantaı'ın Üreticisi

ise Üreticisi olduğunu gösterir sanayi §icıl Beıgesinı , Türkiye Temsilcisi ise Türkiye
Temsilcisi olduğunu gösterir Yetti Yazısını ve Belgeleri veya hizmet sunucu Cihazların
imalaçısının veya Türkiye Mümessilinin vermiş olduğu yeüili servis Belgesini ihale
dosyasına koyacaktır.

3.1 .7. Hizmet Sunucusu Tüİk standaıdıan Enstjtüsü nün vermiş olduğu TSE Hizmet Yeriyeterlilik Beıgesine sahip olacak ihale dosyasına koyacakır. söz konusu belgenin
konusu TS 12850 ve TS 12817 olacaKır. Bakım ve onarım sırasında kulianılan her türlü
alet ayar cihazı, araç, gereç ve avadanlık hizmet sunucusunca temin edilecektir.

3.1.8. Hizmet Sunucusu lSO 9001 Kalite Belgesine sahip o|acak ihale dosyasına koyacaktır,
3.1 .9. Hizmet Sunucusu idarenin kullanımında olan Makine ve Ekipmanlaı'ın bakım_onarım

ve periyodik bakım işlemlerini yapabilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip en az bir
makine mühendisini sürekli istihdam edecekir.

3.'1.10. İdare talep ettiğinde gereKiğinde Cihazların çalı$ığı aylarda cihazlara ait performans
verilerinin çıKısını alıp idareye vereceKir.

3.'1.'t1. Hizmet Sunucusu koruyucu ve tamir edici Bakım-Onanmları Cihazın Üreticisi veya
Türkiye temsilcisinden temin edeceği bakım formları ve bakım prosedüderi doğrultusunda
yapacak ve bu formları her baklmın ardlndan idareye imzalatıp ibraz edeceKir.

3.1.12. Koruyucu baklm hizmetleri mesai saat|eri o8.3ü17.oo {sekiz otuz - on yedi) arasında
idarenin tayin edeceği yetkililer nezaretinde yapılacaktır.

3.,1.13. ldare, Hafta içi Hafla sonu talili, ve resmi tati| günlerinde ve o7.oo-2o.oo saatleri
arsında arıza hizmetİeri için talepte bulunabilecektir.

3.1.,14. sözleşme kapsamlndaki Makine Ve Ekipmanlaı'ln bak|m ve onarlm işlemi yapılırken
idare en az bir elemanını, hizmet sunucusunun servis teknisyenlerinin başına gözetmen
olarak verecektir.

3.1.'15. Hizmet sunucusu makine ve ekipmanlara a|l a'rzah yedek parçaları öncelikle tamir
edecek. Tamiri mümkün olmayan yedek parçalan idare taraflndan temin edilen yenisi i|e
değiştirecektir.

3.1.16. Günlük çahşt|rma ,işletme ve kapatma idare tarafından yapılacaktır. Hizmet sunucu bu
işlemleri yürütecek idare personele eğitim vereceKir.

3.1.17. Baklm işlemi slrasında ortaya çlkan her tür|ü çöp ve malzeme atlklan hizmet bötgesi
sınırları içinde idare tarafından gösterilen yere bırakılacaktır.

3.1.18. Baklm hizmetleri slraslnda kullanılamaz durumda olduğu tespil edilen ve çalışma
ömrunü tamamlamış Makine ve Ekipmanlar söz|eşme kapsamı dışındadır.

3.1.19. Hizmet sunucusu, yapacağı her türlü baklm ve onarımda gerekli emniyet tedbirlerini
almakla yükümlüdür. oluşbilecek herhangi bir kaza Veya olaydan idare sorumlu
tutulamayacaktır.

3.1.20. Sözleşme kapsamlndaki Makine ve Ekipmanlaı'ın hizmet sunucusu yükümlülüğünde
bulunduğu sürece hizmet sunucusu bilgisi olmadan veya muvaffakatı ahnmadan başka
firmadan hiçbir kimse bu makine ve ekipmanlara mudahale etmesine izin verilmeyecepir.

3,1.21. HUyenik klima sitemlerindeki hepa filtıelerin değişimi sözleşme kapsaml dışındadır.
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3.1.22. PeriYodik bakımı yapılacak cihaz|arın dışındaki her türlü vana ,pislik tutucu,
kompansatör v.b. tesisat malzemeleri ve bu malzemelerin baklmı ,değişimi ve her türlü
kanal ,tesisat işi sözleşme kapsamı dışındadır.

3.'1.23. Söz|eŞme süresince makina ve ekipmanlara yapılacak yenileme ve boyama işlemleri
sözleşme kapsamı dışındadır.

3.1.24. sözleŞme süresince kullanllacak yaklt, su, eleKrik, tuz, antifiriz, hertür|ü filtre v.b. gibİ
enerji ve işletme malzemeleri idare tarafından karşılanacaKır.

3.1.25. Müdahale süresi arlza bildiriminden itibaren en deç 24 saat içersinde olacaktır.
3.1.26. Hizmet Sunucusu bu şrtname içeriğine beıizer cihazlar ile ilgili iş deneyim

belgesane sahip olacaKır.

BAKlt HİZilETJNDE YAP|LACAK İSLER:
4.1. soĞUTttlAGRuBU:

4.

4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1

4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4,1
4.1.

5. DEı{ET|M VE MUAYENE METOTLARI:

LAMA VE ET|KETLEME:

.1. Cihazlann ses ve titreşim kontrolü

.2. Soğutucu gaz kaçak kontrolü ve gerekiyorsa şarjl

.3. Şebekeden gelen elektirik aklmlnl kontfolü ( faz anbalansı ).4. Bütün eleKIik bağlantllarının sıkıhk kontrolü

.5. EleKirik panosu baklmı ve kontrolü (kontaktör ,termik, sigorİa)

.6. Kompresörlerin ve fanların aklm kontrollerinin yapılması

.7. Elektronik kartlarln bakıml (temiz|ik ,izolotör)

.8. pro-Dialog panelden servis Tool v programl kullanllarak cihazln durum çıktısı
alınması

.9. Çallşma saatlerinin kontrolü

.10. Geçınişe dönük alarm kodlarınln kontrolu

.11. cihazın set ayarİarının kontrolü

.12. cihaAn otomatik kontrol elemanlannın kontrolü ve testi ( start-up esnasinda)

.13. sistem uygun ise sezon sonunda gazln toplanmasl

.,14. Drier ,Yağ filtresi kompresör fittresi kontrolü gerekiyorsa değişimi

.'t 5. Expansion vaif kontro|ü

.16. Yağ pompaslnln kontrolü

.,t7. Kompresör Veya reciver tankı elektirikli ıs(ıcı kontrolü (sistem uygun ise)

.18. kompresör yağ seviyesi kontrolü vefueya yağ seviyesi kontrolü gerekiyorsa i|avesi

.,l9. Yağın fiziksel ve sezon başında asit kontrolü gerekiyorsa değişimi
,20. Sıcaklık sensörlerinin kontrolü
.2,1. Sub-.cooling değerinin kontro|ü

1.,!.??. Şrp", heat değerinin kaylt ve kontrolü (servis programl mevcut ise print allnmasl)
4.,|.23. Gruba gelen su debisi ve fark baslnç kontrolü
4.1.24. Chiller devresindeki pislik tutucuların kontrolü

5.1. Her tür|ü muayene masrafları hizme,t sunucusuna aittir.
5.2. MuaYene esnasında lüzumlu her türlü personel ve test cihazları hizmet sunucusu tarafından

temin edilir.
5.3. Muayene esnasında tasarım ve imalat hatalan sebebiyle meydana gelecek kaza ve

hasarlardan hizmet sunucusu sorumludur.
5.4. Bakım Ve onarım yapllacak her bir cihaz ve ekipman % ,tO0 ( Yüzde yüz ) göz muayenesi ve

yerinde çalışma fonksiyon testine tabi tutulacaktır.
5.5. Ölçme ve kontrollerde eleKronik pens ampermetre, voltmetre, yağ test kiti,v.b. cihazlar

kuIlanılacaktır.
5.6. idare tarafından belir|enecek heyet, sislem ve teçhizatlar|n normal çahşlp, çalışmadığınl

periyodik baklm ve anza onanml esnaslnda değiştirilecek parçalann orijinal ve standirtlara
uygun olup olmadığını kontrol edecek ve uygunluğuna karar verildiKen sonra kullanılacaklır.

5.7. Diğer hususlar idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktlr

3

6. AMBA
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6.1. Hizmet Bölgesinde yapılacak onarım ve bakım hizmeti ile ilgili(yedek malzeme ve sarf
malzeme temini hariç) bütün nakliye masrafları hizmet sunucuİuna aittir.

6.2. Degi$irilmek üzere getirilen yedek parçalar ve sarf malzemeleri her türlü hasara ( ısı, nem,
Çürüme, Çarpma, vs. ) karşl orijinal Ambalaj ında arıza mahalline getirilerek idare gözetiminde
ambalaj açılıp yerine takllacaKlr veya eklenecektir.

6.3. Diğer hususlar idari şartnamede belirtildiği gibi o|acaktır.

GARAilTİ SARTLAR|:
7.1. Hizmet sunucusu frma tarafından Makine ve ekipmanlara yapılacak bakım onarım işlemleri

ile montajı yapılan yedek parçalar için sözleşme süresince garanti verilecekir.
7.2. Diğer hususlar idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktlr

8. EKLER:
8.r. EK -1 Makine ,Ekipman Listesi ve Bakım Periyotları

EK-1 :

Makine ,Ekipman Listesi ve Bakım Periyotları :

MAKiNE /slsTEM ADl BAK|M PERYODU
Chiller Soğutma Gurubu 3 adet 1 DEFA

Meh
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MAK|NE ADET|


