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işiN ADı : AĞRl DEVLET HAsTANEsiNiN BAKıM/oNARıIıI soRuMLuLuĞuNoA
BuLuNAN iKLlirLENDiRirE sisTEtürLERlNiN PARÇAsz Tülti BAKlıılıoı.ıınıu xizıiıerı-Eii

BAKlMroNARlM TEKNiK şARTNAiiEsi

l-GENEL HusUSLAR
1.1. Bu teknik şartname Ağn Devlet Hastanesinin baklm/onarlm sorumluluğunda

bulunan barliklerde bulunan EK-A'de yer alan fan-coil Şistemlerinin faal tutulabilmesi için

yapllabilecek parçaslz bakım/onanm hizmetleri işina kapsar.

1.2. Baklm/onarlm hizmetleri 08.00 - 17.00 saatleri araslnda yapllacaktlr,

1.3. Harp, seferberlik, olağanüstü hal ve denetleme gibi kritik zamanlarda baklm/onarlm

hjzmetleri, mesai saati gözetmeksizin tespit edilen saatlerden daha klsa sürede istenebalir.

Yüklenici, bu şekilde acil hizmeti gerektirecek çok özel haller içjn ücret talep etmeyecek,

idareye diğer müşterilerinden daha fazla öncelik tanlyacaktt..

1.4. Periyodik baklmlarda tespit edilen arlzalar için, düzenlenen Arlza Baklm/onarlm

Formunda onanm için gefekli parçalar belirtilecek ve ivedilikle idareye formun kontrol teşkilatl

taraflndan da imzalanmlş bir nüshasl teslim edilecek, idare taraflndan bahse konu parçaların

tedarik edilmesine müteakip, işçilik ücretsiz olarak yapülacaktlr. idare onarım için gerekli

yedek parçalan ihale mevzuatl çerçevesinde istediği firmadan temin etmekte serbesttir.

1.5. Periyodik baklmlarda tespit edilen anzalar için idare taraflndan tedarik edilen yedek

parçalar yüklenici firma taraflndan herhangi bir ucret talep edilmeden parçalann tedarik

edildiği dönemde monte edilecektir.

1.5. sözleşmenin imzalanmaslnı müteakip 10 gün içerisinde alk periyodik bak|m

yapllacaktlr. llk baklmla birlikte işyerleri teslim edilmiş sayllacaktlr.

1.7. Bu işte alt yüklenici çallştlnlmayacak ve işleritamaml yüklenicinin kendisi taraflndan

yapllacaKlr.

1.8. Yüklenici firma iŞi yapacak firma elemanlar!nln listesini ve iş ile ilgili görmüş olduklarl

eğitimlerin belgelerini idareye teslim edilecektir.
,1.9. Yüklenici gerek ulaşlm gerekse hizmetin ifasl slraslnda yasa, yönetmelik ve

tüzüklerle belirlenen iş ve işçi sağ|lğl ile ilgili tüm güVenlik önlemlerini alacaktlr. oluşabilecek

sorunlarda tüm yasal sorumluluk yükleniciye aittir.

1.1o. Yüklenicinin gerekla önlemleri almas|na rağmen olabilecek kazalarda yüklenicinin

personelinden kazaya uğrayanlann tedavi giderleri ve tazminatlart yükleniciye aittir, Ayrıca

bu personelden iş başlnda ölenleri defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatln tlimü

yükleniciye aittir.

1.11. işin yaplml slraŞlnda oluşan tüm nakliyeler yukleniciye ait olup, aynca nakliye bedeli

talep edilmeyecektir,

oNAYAAzıRrnynıı KONTROL EDENYüKLENici

.tııİ
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'1.12. Periyodik baklmlar aksi belirtilmedikçe hem lsltma hem de soğutma döneminde

yaptIacaktlr.

2_YAPlLACAK işLER
lklimlendjrme sistemlerinin baklmlan aşağ!da belirtilen genel bakım tarirlerine uygun

olarak EK (Ç-F)'de yer alan her bir cihaza ait kontrol listesine göre gerçekleştirilecektir. Her

bakım dönemi sonraslnda kontrol listesinin güncelleştirilmesi / iyileştirilmesi /

detaylandünlmaslna yönelik hususlar (varsa) idareye bildirilecek, kontrol listelerinin güncel Ve

eksiksiz olmasl sağlanacakt!r.

GENEL BAK|M TARiFLERi

2.'l. Periyodak bak|m kapsamlnda yapllacak gE!c!ş!eİ;

2.1.1. Drenajtavasl Ve hattlnln temizliğinin yapülmasl

2.1.2. cihazln tüm temizliklerjnin yapllmasl

2.1 .3. Vantilatör ve motorun kontrol edilip temizlenmesi

2.1.4. cihazlal n termostat kontrolleri ve ayarlarlnln yapılmasl

2.1.5. Kanalll tip cihazlann serpantin temizliğinin hava ile yapllmasl

2.1.6. Kanalll cihazlarda kanal bağlantl kontrollerinin yapllmasl

2.1.7. Elektrik tesisatl, V otomat, Voltaj-aklm değerlerinin kontroIünün yapllmasl

2 1.8 Duyu ile ses kontrolünün yapılmasl

2 1.9, Estetik görüntü kontrolünün yapllmasl

2.2. Fancoil cihazlar için pe.iyodik bak|m kapsamlnda yap||acak iş|er;

2.2.1. Fan-coil cihazlann serpantin temizliğinan yapllmasl

2.2.2. Drcnairava su gidera kontrolü yapllarak tlkanan drenajlarln temizlenmesi

2,2,3. Tesisat üzerindeki pislik tutucunun gerektiğinde temjzlenmesi

2.2.4. lki yollu su Valflerinin ve elektrak devrelerinin elden geçirilmesi

2.2.5. Flltrelerin Çlkarlllptemizlenmesi

2.2.6. Fanüoil cihazlann gürültü ve tatreşime karşı kontrolünün yapllmasl

2.2.7. Fan-coil boru, Vana ve bağlantllarlnda slzlntl kontrolünün yapılmasl

2.2.8. oda te.mostatl arlza|annln tespat edilmesi

2.2.9. 12oo Adet lancoll buıunmakta baklmlar 6 ayda bir yapülmalıdlr.

YÜKLENlci HAzlRLAYAN KONTROL EDEN oNAY
n

T.İnlİ

3-KoNTRoL, ıt UAYENE V BuL işLEMLERi
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3.1. Bu şartnamede belirtilen iklimlendirme sistemlerinin kontrol faaliyetleri EK-A'da

belirlilen birlikler bünyesindeki personel taraflndan, muayene ve kabul işlemleri ise Ağn

Devlet Hastanesa bünyesinden oluşturulacak heyet tarafından gerçekleştirilecektir,

3.2. Denetim ve muayene işlemleri Hizmet lşleri Genel şartnamesi ile Hizmet lşleri

Muayene ve Kabul Yönetmeliği esaslanna göre yapllacaktlr.

3.3. Her türlü baklm/onarlm faaliyetleri EK-B'deki Anza Baklm/onanm Formuna veya

yüklenici İirma taraflndan düzenlenecek benzer bir Anza Baklm/onanm Formuna

kaydedilecektir, Arlza Bak|m/onanm Formu iklimlendirme şistemlerinin işlerliğ'nin

sağlanabilmesi Ve şeceresinin tutulabilmesi maksadI ile düzenlenen bir formdur, Aynl

zamanda Hizmet lşleri Kabul Tekliİ Belgesi olarak kullanllacaktlr,

3.ıı. Baklm/onarlmlarln EK-A'da belirtilen birlikler bünyesindeki kontrol teşkilah olarak

görevlendirilen personel nezaretinde yapllmas! esastlr. Asll personel mevcü olmadlğlnda,

yedek oIarak görevlendirilen personel taraflndan kontrol faal'yeti gerç€kleştirilecektir,

3.5,YükleniciŞÖzkonusuiştamamlandığındah.zmetişininkabulününyapülma§ıiç.n
yüklenici Arlza Baklm/onanm Formundaki ilgili yeri imzatayarak kontrol teşkilatlnln onay!na

sunacaktlr.

3.6. Bu başvuru üzerine, kontrol teşkilatlnca yapılan ön inceleme sonucunda işin kabuIe

uygun bulunmasl halinde, Anza Bakım/onarlm Formu 
'mzalanarak 

idareye teslim edi|eceKir,

Yüklenici ile kontrol teşkiIahnln, işin yapllmaslna ilişkin olarak h'zmetin ifa edildiği dönemler

itibariyle beraber tutacakları kayttlar (arlza bakım/onarlm formu), işin o dönem içerisinde

yapllan klsmlnın teslimi anlamlna gelir. Ancak yüklenici kay( tutmaktan Ve/veya tutulan

kayltlafl imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatlnln kayltlarl esas ahnlr ve bu kayltIann

doğruluğu Yüklenici taraflndan kabul edilmiş sayllIr,

3,7. Kontrol teşkilatl taraİlndan hizmette önem|i ve hizmetin fonksiyonelliği engellediği

için idarenin ihtiyaclnl karşlIama a9slndan kabul edilemez eksiklik veya kusurIann

bulunduğu tespit edilirse durum idareye bildirilir,

3.8. ldare tarafından görevlendirilen muayene görevlileri allma konu olan hizmetin

istenen nitelik ve özelliklere sahip olup olmadlğı, ihtiyact karşllaylp karşllamad|ğ| fiziksel,

görseI Ve duyusal olarak kontrol eder, iş kabute hazlr bulunduğu takdirde, EK-c'de yer alan

"Hizmet lşteri Kabul Tutanağl" n| (standart form KlKs7,o/H) yeterli saylda düzenler, Bu

tutanak yüklenici tarafından imzalanlr.

3.9. Her bakım dönemi sonunda muayene ve kabut iştemterinin sonuç|anmaslnl

oNAYKONTROL EDENYANlRYÜKLEN ici
o

müteakip hizmet işine ait hakediş Ağn Devlet Hastanesi taraflndan düzenlenecektir

Y
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