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eĞnı ir saĞrır vıüoünrüĞü
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921518
KONU : Teklife Davet

02l09l20l9

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı.yazılı KOMPAZSAZYON PA},[OSU VE
y(xsnr-cpNı,iıı,ı TRAFO İşrprı,ıBsi na«ıv oNARIM ıriarer ALIMI işi işı 4734 Sayılı Kamu
İhale Kanunun 22lD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam

fıyatının 04l09l2}l9 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada

diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi icaederim.
Bilgilerinize aız ederim.

ir,goĞe

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi

gerekmektedir.
- ıetıifle( rakam veyayüzlile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.

- Eksik doİdurulan tızerinde kazıntı silinti ve düzeltrıe yapılan teklifler değerlendirmeYe alınmaYacaktn.
_ Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
_ Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktn.

- _ Alımlar http://iw.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağn Vatiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan

edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e-posta adresiniz satın almaya veİilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir-

Bilgi icin: Adı€s: Göl Mah.g nolu küme evter no:3/Di},adin / AĞRI : Tel : 0 472 511 24 76

Faks : 0 472 511 27 36 e-mail : di},adindh@ernail,com

Sıra No İşln ^e,dı Miktır Birimi Birim Fivatı Toolım
1 KOMPANZASYON PANOSU VE

yüKsEK GER|L|M TRAFo lşı.rrıtaesi
BAK|M ONARİM HİZMET AtİMİ

12 AY



T.c.
SAĞLIK BAKAİİLIĞI

niy.oix DEwET rrı,suxnsi
1. şARTNAMENhı rorııısu, AMACI ve YAPIM şnxıİ:

1.1. KOI\ruSU: İş bu teknik şartrame Diyadin Devlet Hastanesi he @u şartıamede 
*İdare * olarak anılacaktır ) bağlı İdarece

belirlenen ve aşağıdaki listede bulunan tesislerinin yilksek gerilim işleffie sorunluluğq tafo bakım onanm işleri ve kompanzasyon
sistemlerinin 12 ay süre ile bakım-onarımlannın yapılınas1 idare tarafından yükleniciye verilecek ilgili malzemelerin sisteme

montajuıın yapılınası, sistemin takibi ve işin stlresi boyunca oluşabilecek endüktif ve kapasitif cezalarının kontrol edilip idarenin
bilgilendirilınesidir.

S.No Tesis Adı iıdıce
Kompanzısyon
pınosu Adedi Pıno Gücü süre

l Divadin İlce Devlet Hastanesi Divadin l 1250 kVA 12 av

S.No Tesis Adı iyiıce
Yüksek gerilim
trıfo işletmesi

Trafo
Gücü süre

1 Devlet Hastanesi 1 1250 kVA |2av

1.2. AMAç: DİyADN DE\ıLET HASTANESİ'ne ait belirtilen ve idarece ileride eklenebilecek tesislerde bulunan trafoların sağlıklı

çalışması ve oluşabilecek endüktif ve kapasitif tüketimlerin elektik faturalarına yansıtılınaması, yüklenici tarafından gerekli bakım,

onanm ve takibinin yapılarak kurumumuzun endüktif ve kapasitif ceza ödememesini amaçlanmaktadır.

13. İşny TAı1IMI VE BİRİM rfylrl DAHİL oLAıI GbERLER: İdare tırafındın belirtilen tesislerin; trıfo bıiumlan,
oluşacık herhıngi bir arızıdı parçı değişimi ile kompanza§yon sistemine sabit kondansatör montıjının yıPılmasrndan, vıısı
r6le sisteminin tınıtımınro re g.rp alalŞlnln yıpılnİsından, arızalı olan kondansıtör-kontaktör vs. mılzenelerİn İdareden

temin edilerek montıjınrn yıpİlmasınaı& mevcoİ sistendeki arızılı her türlü matzemenin İdıreye teslim edilmesinden, aİtif-

".düktif 
_ k"pısitif tuketim değerlerinin takip edilerek İdırenin endüktif ve kıpasİtif cezaya girmemesİ için gerekli önlem ve

tedbirlerin alınarak gerekli bıium_onarım ve yenilene işlenlerinin yıpılmısındın, İntlyaç duyulın her türlü araÇ teminin9en

(Araç vs, yıiut, Bal«rm, sigorta y§ ırıcın t-üm gidertİrinden), lİ"Ü"." Nıkliyesinden, Peısonel ÇalıŞtınlmasındın, İŞİn

yürütütmesi esnasındı (1.3.ll[addesinde belirtilen ) tüm giderler birim fiyata dfihildir.

1.4.SÖZLEŞMENİI{ sÜnnsİ: 365_(üç yüz alfuış beş) takvim günüdtır.

2. TAhtIM vE KISALTMALAR

to.ınn: DiyADn I DEvLET HAsTANEsi

EPDK: Enerji Piyasasr Denetleırıe Kurunu

KURIJL : Enerji Piyasası Dtlzenleme Kıırulu

b^mn rüxprİu nfoı,fuın nnİ: Mahalleri belirtilen İdare tuketlm birimleri ile bu şartname kapsamına dahil edilınelerinin taleP

edilınesi durumunda sözleşmeye eklenebilecek olan İdareye ait tUketim noktalarr.

TEDAŞ: Ttlrkiye Elektrik Dağıtıın Anonim Şirketi

DAĞITIM şİnr<nr: Bölgesindeki sorumlu Elektrik Dağıtım Anonim Şiıketleri

ELEKTRİK pİyAsAsI MEVZUATz 6M6 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkanlan elektrik PiYasasıııa

ilişkin yönernelik, lisans, teblğ, genelge, kurul kararlan ve düzeııleyici diğer işlemlerini,

§AyAçLAR HAKKINDA TEBLİĞ: 3o.I2.2oo4 tarih ve 25686 sayılı Resmi Gazeteda yayınlanarak Elelrtrik Piyasasında

kullanılacak sayaçlara ait tebliği

DENGELEME VE UZLAşTIRMA vöunrııreLİĞİ: la.04.2009 tarih ve 27200 sayılı Resmi Gazgwde yayınlanarak ytırürlüğe

giren yönetnelik.

yü«snx GERfi,iM TEsisLERi işr,nrırm soRUMLIJLUĞU vöI\IETMEıİĞİ ıo.ı1.2000 gtın ve 24246 Sayı|ı Resmi

Gazntpdeyayımlanarak ytırürlüğe giren "Elektrik Tesisleri Kuwetli Akım Yönetrreliği" ve 18.03.20M gİln ve 25406 SaYılı Resmi

Gazetede yayunlanarak yürürtüğe giren Ttirk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Elektik Mühendisleri Odası Elektrik Yüksek

Gerilim Tesisleri İşletne Sorumluluğu Yöneme[ği.

ŞARTNAME: İşbu Teknik Şartıame ve eklerini ifade

işletne sonrmluluğu ve trafo bakım onanm işleri, ikinci
eder. Teknik Şartıaıııe iki bölİlm halindedir. Birinci bölİlmde yüksek gerilim

bakun, onarım, takip işloi tanımlanmıştır.



3. GENELESA§LAR
3.1. İstekliler, teknik şarfiıaıııenin her sayfasuıı; "OKUMUŞ, AI\ILAMIŞ VE AYNEN KABUL ETMİŞ" kabul edilecektir.

Yiiklenici talep edilen bakım, onanm işi ile ilgili olarak alanmda uzırıan k§ilerle hizııet vereceğini muayene kabul komisyonuna

taahhüt edecektir. Yükleırici sözleşme başlangıç tarihinden itibareıı güç trafolan ve kompanzasyon panolannda mesai saatleri içinde

veya dışında hafta sonu tatillerinde, gerektiğinde resmi ve dini bayranı tatillerinde datıi takip ve bakım onanm işlerinin yapacaktır.

3.2. Taraflar iş bu teknik şartıaıne ve ekleri kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini; doSudan veya dolayh olarak hiçbir şekil ve
surette, bir başkasına veremez, dewedemez ve satanıaz.

33. İdarenin Elektrik Abonelikleri Listesi södeşme tarihinde gilncellenecektir. Taraflar arasmda sözleşmenin imzalanması öncesinde
gerekse imzalandıktan soma; Ytlklenicinin mevzuat gereği ihtiyaç duyacağı ve talep edeceği tilm bilgileri, İdare yükleniciye
verecektir.

3.4. İstekliler tarafından fıyat teklifleri TL cinsinden verilecek olup başka para birimi geçerli olmayacaktn. Ttlm ödemeler TL olarak
yapılacaktn.

3.5. Şartname maddeleri arasınd4 çelişkili durum ortaya çıkması halinde, İaare lehine olan madde bağlayıcıdır.

3.6. Bu teknik şarhaıııede belirtilen hususlar dışında Elektrik İç Tesisleri Yönefueliği, Elektrik Tesisleri Topraklama Yönetneliği ve

4077 numaralı Tüketicinin Korıınması Haldanda Kanun ve98l37lümakine emniyeti yönetneliği hükllmleri geçerlidir.

3.7. İşi alan fımıa, şartıamede belirtilen hususlan uygulamak ile yükllınlüdtlr. Şartıamede belirtilıneyen hususlarda EPDK mevzuatı,

konu kapsamındaki diğer mevaıat ve yönetnelikler geçerlidir.

3.8. Teklif alman birim fıyat södeşme silresi boyunca sabit olacaktn.

3.9. çalışan tüm personelin işin silresi boyunca ve sonundaki İş Kanunundan doğan titm yasal hakları (Kıdem ihbar Tazninatı, vb.)

nrma taıİn"dan İarşılanır. Aynca hak edİş ödemeleri sırasuıda, bu işe ilişkin Sigorta Kurumuna ödenmuniŞ Pirim borcu olmadığuıı

kanrtlayıcı belgeler getirilmeden hak ediş ödenmeyecektir.

3.10. İşi alan firma yüklenici, şartıamede belirtilen hususlan uygulaırıakla yükllmlüdür. Şartıaırıelerde belirtilıneYeıı hus.uslarda

Enerji Mevaıatı ve Kanunl*,'dpDK,ouı ilgili Yönetnelikleri velebtğleri,-4734 sayılı Kamu hale Kanunu, Mal Alım haleleri

Uyğaıııa yönetneliği, Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu ve ilgili Yönefuelikler geçerlidir.

J.t!. pi6lanın dtlzen§eceği periyodik bakım Raporunde firrıanın yetki belgeli mühendisinin onayr olacaktır.Bakım işlemi fırma

tarafindan bir bakun teıİıiteİrvtetnİsyeıri/ustası tararmaan ve fıma mühendisi gözetiminde gerÇekleŞecektir.

3.12. Yüklenicinin anzalı olduğunu bildirdiği parçanın yanhş ya da ihtiyaç olnayan bir parça olduğunun tespiti yapıldığıdave tıa
durumunda şartıamede belirtilen dnr;ıya müdatıale silreleri dikkate alıııacaktn. Belirtilen nedenlerle sistemin kıPıh kıldığı ve

ınzıyı müdıhıle edİtmedİ$ veyı geç kılındığı her takvim günü için sözlşme veyı idari Şartnınede belirtilen yaptırımlar

uygulıınıcaktır.
3.13. yüklenici iirmı, bılum ve arızaiırdı işe başlımadan önce bütün § ye can güvenliğİ ile ilgİli kınun ve Yönetmeliklerine

uygun tedbirlerini alııcaktır. Hizmetin ifasındı gerek ihmal, dikkıtsiztitq tedbİrsizlİlıo gerekse ehliYetsİz elemın kullınnaktın

veyı herhangi bir nedenle meydını gelebilecek kazalırdan Yüklenici gerekli önlenleri alacaktır. Yüklenici ÇıhŞtırdğı

elemanların, görevin yerine getirilmesi esnısındı üçüncü şahısları kırşı verdiği zararı tanzimle sorumlu olacaktın

3.14. yüklenici her turlu can ve maı güveııliği tedbirlerini almak zorundadır. Bu nedenle yükleııici telınik ekibini gerekli iŞ güvenliği

donanımr ile donatrıak zorundadır. lİ gurerıığıoe aykın çalışılınası halinde hastane idaresinin kararıYla sözleŞme tek taraflı olarak

fesih edilecektir.

3.15. Firma bildirdiği adresine her tilrlü tebligat için ikametg6h beyan ettiğini, buraya yapılacak tebligatlann kendisine yapıImış

sayılacağmı adres değiştinııesi halinde yeııisinın yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde eski adresi YaPılan tebligatın geÇerli

olduğunu kabul eder. yüklenici ikanet olarak tiiairdiği adreste iş günleri saat o8.oo-17.00 arası yapılacak temas ve istekleri

karşılamak üzere telefonlara cevap verecek bir gthevliyi iş başında bulundurmayı taalıhüt etrıiŞ saYılır. AYnca fırırıı 7 g[n24 saat

ulaşılüilecek cep telefonu numarasmr bildirmek zorundadn,

4. yüxr,nxici rhıvıe,nıı TALEp EDİLENLER
ELEKTRİK ıvrÜınxoİsİ İçİx Gerekli belgeler;

Trafo için servis yetki belgesi,
Panolar için Reaktif güç Kompanzasyonu ve Harmonikler belgesi

2019 yılı Elektrik ıkV ustu n" ıtv altı sMM ve Yüksek Gerilim Tesis İşletne Sorumlulukbelgesi,

2019 Biiro Tescil belgesi,
Onaylı diploma fotokopisi,

a

a

a
a

a

NOT: Verilen tekliflerle birlikte yukandaki ewaklar

"itlid,i"



nh.ixcinöı,üıvı

1.1.YÜKSEK GERİLnu TESİSLERİ İSLETME SoRIJMLULUĞU Ye TRAFo BAKIM-oNARIM İşLERİ:

1.1.1. Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, bu şartnımenin ayrılmız bir parçası olan 1E.03.2fi)4 gün ve 254O6 Sıyılı Resmi
Gazetede yıyımlanırak yürltrlüğe giren TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yüksek Gerilim Tesisleri İşbtme
Sorunluluğu Hizmet §özleşmesine ve 30.11.20ü) gün ve2a46 Sayılı Resmi Gazetede yıyımlınırak yürürlüğe giren gElektrik

Tesisleri Kuwetli AIum Yönetmeliği'ne göre yapılacaktır. EMO tarıfından, bu teknik şartname ekinde bir örneği verilen
yüksek gerilim §letme sorumluluğu sözleşnesinin, bu teknik şırtnıme ile belirlenen işin başlayıcağı güne kıdır olan süre

zırfındı değişmesi halinde EMO tarafındın hazrrlanan yeni ve gçerli yüksek gerilim işletne sorumluluğu hizmet sözleşmesi

kıbul edilecektir.

1.1.2. Yüksek gerilim işlefue sorumluzu, alçak gerilim ana dağıtım panosundan sorumludur. Pano tlzerindeki her türlü elektriksel işte

İşlefue sorumlusunun oluru aluıacaktn. Alçak g€rilim ana dağıtım panosu ilzerinde, hasar meydana gelmesi, sigorta veya termik

manyetik şalterlerin veya buna beırzer koruma elemanlarıııın açma§ıı halinde sebebi araştınlarak gerek görtlltlrse işlefue sorumlusu

tarafından İdareye şifai veya yazılı rapor verilecektir.

1.1.3. ı_) İşbtme sorumlusu, İdarenin tüm trafolınnı yıldı en az bir kez temizleyecektir. Trafolar ayda en azbirkez kontrol

edilecektir.
tr*,) Bütlın elektrik ve mekanik bağlantılannm gevşeklik yönünden kontrolleri yapılarak gerekmesi halinde tamiri YaPılacaktır.

1.1.4.Yükleııici firm4 yılda bir kez işletrıe ve paratoner topraklama ölçtlmleri yapacak olup idareye bildirecektir.

1.1.5. İşlefue sonımlusu, trafo bakımlannı keııdisi yapacak veya ke,ndi sorumluluğunda başkasıııa yaptırabilecektir ve servis bakun

fonııunda yllklenici fimıanııı yetkili mühe,ndisinin imzası olacaktır.

1.1.6. İşbtme sorumlusu, trıfoları kontrol ettikten sonrı, sorun olup olmadğını balıırlmılısızın, kontrol YaPtığı binadı görevli

veya İdare adına hareket eden bir kişi ile yerinde durumu tutınak altını alacık yeyı vansa mıtbu formunu düzen§ecelı,

evrakrn bir nüshısını iş bitiminde İdareye teslim edecektir.

1.1.7_ Sırf malzeme olarık kullınılan yağ, iiltre, kıyış, vs gibi mılzemeler yüklenici fİrmı tarıfından güvenli bİr Şekilde

hastıne ortımından uzaklıştınlıp imha edilecektir.

1.1.8. Trafolarda bir sorun görülınesi halinde veya değişik durumlann algrlanması halinde işletııe sorurnlusu en hrzlr Şekilde ve 7D4

gtın ve §aat esasma göre sonınun çöziıınü için gerekli çalışmalan yapacaktır. Buradı belirtilmeYen hususlır iÇİn Yüksek Gerilim

İşı"tr. Sorumluluğu Hiznet Sözlşnesi ve Yüksek Gerilim İşletnc Sorumluluğu Yünetmeliği hükümlerİ geÇerlidir.

1.1.9. Trafo değişimi, gerilim trafosu, akun trafosıı,.yüksek gerilim sigortası değişimi, izolatör değiŞimi, her türlü Yllksek gerilim

kablo değişimi, yitksekgerilim kablo tamiri, yüksek gerilim kesici taıııir veya değişinleri, sayaç değişimi, hücre iÇerisindeki parÇa

değişimleri, işletrıe sorıımlusu tarafından veya İdrenin uygun görmesi halinde iŞlefue sorumlusrııun sorumluluğunda ve

go;timinae iğili fırma ve/veya kişilerce yapılacaktır. Temin edilecek malzemeler §letne sorumlusunun taleP ettiği ve uYgun

gördüğü malzemeler olacaktn. Kullanılınası veya değiştirilınesi zorunluluk arz edeıı malzemeleri Yüklenicinin raPorunun İdareYe

sunulmasına müteakip idare gerekli fiyat araştırması yaptıktan sonra Yüklenici Firmaya temin edecektir. İdare. söz konusu istenen

.ulr"-.l".i yukleniciııiıı teklif edeceği maızeme fı},atını uyeıın gördüğü durumlarda ücreti mukabilinde iŞi YaDan fmafu temh

"tn"rı. 
,"rt"rttır. İdareye bağlı tesislerde yerel elektrik dağıtım şirketi tarafindan yıPılıcak her türlü elektrİk dağıtım

düzenlenesınde, 1 kv ve üzeri elektrik beslemesi olduğu sürece İşletme sorunlusunun sözleşme ve teknik Şartname ile

belirlenen sorumluklın devan eder. işbtme sorumlusu ıynı zamında bu şekilde elektrikset değİŞmeler olduğu durunlardı,

İdıreyi yapılıcak işler ve kanuni düzenlemeler hıklıındı bilgilendirir. İdarenin talebi halinde, Yerel elektrik dağıtım Şirketi

ite doğrudın muhatap olur ve işleri oıganize eder.

1.1.10. işletne sorumlusu, iaareııin görevlendireceği personele, trafolar hakkında asgari bilİnmesi gereken hususlar ve acil

durumlarda yapılması gereken asgari işlerin egitinini verecek ve idareye yaalı olarak bildirecelıtir, bu konuda bir talimat

hazırlayacak ve trafo merkezlerinde görülttr yerlere asılınasınr sağlayacaktır,

1.1.11. yüksek gerilin işletme sorumlusu, yüksek gerilim gllzerglhlanndı alrnması gereken tüm tedbırlerin ılınnasını

sağlamak ve işin yapılıp yıpılmadğını takip etmekle sorumludur,

t.1.12. yüksek gerilim işletrıe sorumlusu, trafo güzergehlarmda konması gereken tüm uyan işaretlerinin konmasınr veya

tamamlanmasını, oluşması halinde değişen mevzuata.rr-r:^\Tç$ğnesini sğlamak ve işin yapılıp YaPılmadğını takiP emekle

sorumludur.



r.z.»iĞnn rrürüıvrırn:

1.2.1. Yüksek gerilim §letme sorumlu§u, Etektrik Mühendisleri Odasından ılınmş 1 kV üstü yüksek gerilim işletme

sorumlusu olmak için SMM belgesine ve Yüksek Gerilim İşhtme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgelerine sıhip olmılı ve bu

belgeler s0zleşmeye esıs yıl için vizıli olmılıdır. Yüksek gerilim işletne sorumluluğu kişisel olırak verileceğinden iirmalır
işletme sorumluluğu alımazlar, bu sorumluluğu alabilmeleri için çılışın her bir bu işe uygun elektrik mühendİsinin

sözleşmeye tıraf olarak imzı ıtması gerekmektedir. Bu konudı 18.03.2004 gün ve 25406 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanın

hükümler geçerlidir.

1.2.2. Yüksek gerilin §letne sorumlusu sözleşmenin imzalandıktan sonra ivedilikle sorunlarm giderilmesine çalışacaktır.

1.2.3. yüksek gerilim işletııe sorumlusu her türlü ulaşmını ve İdarenin elemanlannın keııdisine nezaretine ihtiyaÇ duYduğunda bu

elemanlarm ulaşıınını, keırdi aracı ile veya kendisinin temin ettiği uygun bir araç ile yapacaktır. Bu araç içerisinde ulaŞım esnasında

tehlike yaratabilecek herhangi bir unsur bulunmayacak olup yolcu taşırnaya uygun bir araç olacaktır. Yüksek gerilim İŞletme

sorumlusu, §le ilgili ihtiyıç duyıcağı her türlü alet, edevat ve cihazr kendİsi temin edecektir.

1.2.4. yüksek gerilim işlefue sorumlusu her türlü çalışmasını acil drırıımlar hariç, İdarenin mesai saatleri ve çalıŞına kurallarına

uyarak yapması gerekmektedir.

1.2.5. ytlksek gerilim işletııe sorumlusu keııdi sorumluluğundaki işler için işin tehlikesine vakıf olmalı ve bu konuda her fltrlü iŞ, iŞi
ve tesis güvenliğini sağlamalıdn. Hastane binalannda acil ve zaruri durumlar üşmda eııerji kesimi yaPmadan önce mutlaka İdarenln

olurunu alması gereloıektedir.

1.2.6. yüksek gerilim işlefine sorumlusu, mücbir sebepler haricinde stlreklİ ulaşılabİlir olmalıdır. Yüksek gerilim iŞletrıe sorumlusu

kendi sonımluluğundaki işleri bir başkasmın sorunluluğuna bırakamaz. Kerıdisine bildirilen bir sorunda enfazla2 (iki) saat iÇerisinde

sonına ilk müdalıaleyi yapabilmelidir.

1.2.7. Gerek görülınesi halinde İdare, ytıksek gerilim işletrıe sorumlusunun bilgilerinden ve tecrübesinden yararlanmak iÇin talePte

bulunabilir.

1.2.9. yüksek gerilim işletrıe sorumlusu olmaya istekli kişiler §i yerinde görmeli, bilgi alınalıdır. İstekli tarafindan iŞ Yerinde

görülınez ise, her tltrlü bilgiye satıip olduğu kabul edilecelç iş ile ilgili daha sonra yapacağı itirazlar değerlendirilıneYecektir.

1.2.10,yüksek gerilim işletne sorumlusu bu teknik şartname ile aldğ işler için İdareırin eleıııanlannı hangi maksatla olursa olsun

nzası olımadan kendisine yardııncı olmaya mr|ayamaz. idare elemanlannuı kendisine yardımcı olınadğı bahisle sorumluklannın

ortadan kalktğını iddia edemez. Bu konuda İdarenln talimatlan geçerli olacakfr.

|.2.1l. Burada belirti1ıneyeıı hususlar için yürürlükteki kanun, yönetnelik ve her türlü resmi mevzuat geÇerli oluP, Yüksek gerilim

işletrıe sorumlusu kanıın, yönetnelik ve her türlü resmi mevzuattan doğan sorumluluklannı ret edemez.

ixhıci BöLüM

2.l.KoMPANzAsYoN BAKIM oNARIM TAKİP İşLERİ:

2.1.1. Tilketim noktalarıııdaki Sayaç endeks değerleri, ilgili mevzuat çerçevesinde okunarak takibi YaPılacaktır. SaYaÇlann varsa

uzaktaıı okuma sisteminden yoı<sa sayaç üzerinde-okuna, eııdeks değerleri ytlklenici tarafından takiP edilecektir.

2.1.2. Yüklenici; e,ndüktif ya da kapasitif enerji limitinin üzerinde tüketim yapılınası halinde, kapasite aŞımı gibi nedeırlerle Elektrik

Dağıtım Şirketince tahalftıık ettirilecek bedelleri takip etnekle yükümlüdür.

2.13. idıreye ait ve listede belirtilen Tüketim Birimlerinin çekmiş olduğu (endüktif veyı kıPasitif) reaktif enerji mİktınnın,

,gır, mevzuattı belırtılen değerleri @pDk,nın beıideaigı sınırlıiı) aşmınısı İçin gerekli takibi yapıp kurumu

bilgilendirecektir.

2.1.4. yüklenici firmı tüketim noktalırınrn herhıngi birinde Elektrik Piyısısı Mevzuahnın öngördüğü endüktİf/l«ıPasitİf

lımıt değerinin aşıldığını tespit etmesı durumund" b.ınn'yı gerekli mıtzemelerın tenini için yazılı olırak uyaracıktır,

ir;, ylıııenıcinin yızılı dilekçesine istinıden dilekçe tırıninoen sonra mılzemeyı temin edip yılklenicı Firmıyı teslım

edecektir.

2.1.6. Sözleşıııenin imzalanmasına müteakip; Yüklenici, İaarenin Elektrik aboneliklerine ait mevcut kompanzasyon sistemlerinİ

yerinde inceleyerek, sistemlere ait tUm parçalann sağlıklı çalışıp çalışmaüğını kontrol edecektir. Eğer bu ilk kontrol sonucunda;

kompanzasyon sistemlerinin düzgiln bir şekilde çalışabilmesi veya yeni monte edilmesi gerekli parçalarm gerekli

olduğu düşünülllrse, yüklenici tarafmdan ivedi olarak sunulacaktır. İdare; yUklenicinin raporun da belirttiğ,
ıçm



kullanılması veya değiştirilınesi zorunluluk arz eden malzemeleri Yüklenicinin rapolııııun İdareye sunulınasrna müteakip Yüklenici
Firmaya temin edecektir. İdare, söz konusu istenen malzemeleri Yüklenicinin teklif edeceği malzeme fiyatını uygun gördüğü

durumlarda ücreti mukabilinde işi yapan firmadan temin etnekte serbesttir. Yükleırici Firma tarafmdan İdare' nin onayı ile yedek

parça temini yapılacaksa eğer bu parçanın montaj sitresi 24 O/inııi dört) saati geçııı.eyecektir. Aksi takdirde sözleşme veya idari

şarbıamede belirtilen yaptınnlar uygulanacaktır. Kompanzasyon panolannın üzerinde bulunan tllm ekipman bağlantılan kontrol
edilip gerekli olan durumlarda müdatıale edecektir. Böylece idareııin elelütrik faturasına erıdüktif ve kapasitif bedel yansımasının

öntlne geçilecektir. Yanlış yapılan montajdan yüklenici, istenilen malzemeııin özelliklerinin uyıxnsrız tlrün temininden idare sorumlu

olup İdareye gerçek dışı rapor vs. sunulnası durumunda Yükle,nici hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yapılacak bu işlem

için yüklenici herhangi bir ücret talep eineyecelrtir.

2.2.YAPILACAK BAKIM CALISMALARIIıIDA:

o kondansatörlerinkapasitelerikontroledilecek.

o Şalt malzemelerinin fiziki bağlantılan kontrol edilecek.

o Reaktif Güç kontrol Rölesi, kontaktör, şalter, sigorta vb. malzeınelerin test ve kontrolü yapılacak.

ı panolarrn kontrolü (paslanm4 kablo girişlerinin kontrolü vb.) yapılacak.

ı Özelliğini yitirmiş malzemeler, İdare tarafindan temin edildikteır §onra yenileri ile değiştirilecek.

ı panoların genel temizligi yapılacak.

2.2.1. Yüklenici idaeden malzemeleri tutanak karşılığı alacal« tutanaküa nalzemeyi seri nrrmarası ile hangi tesiste kullanacağını

belirtecek ve kullanmadığı malzerıeyi idareye tutanakla teslim edecektir. Tesislerde kullanılamayacak durumdaki malzemeleri

Yüklenici Firrıa yine hıtanakla İdareye teslim edecektir.

2.2.2 Tesisler aiıtif, endüktif ve kıpısitif değerler kontrol edilerek EPDK Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri

Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde betirtilen tolerans sınır aralığrnda olması sağlanacıktrr. Yünetmelikte sınır değişiklikleri
olması halinde güncel srnır değerlerine uyulııcaktır. Yıpılan bu kontroller rıF)r edilecek ve sonuçlır idıreye rapor halİnde

sunulacaktır.

2.2.3. yüklenici, tesislere bakım yağacığı tarihi idareye balam tarihinden önce bildirecek ve bİldİrİlen tırihlerde bakrmlar

yıpılıcaktır. Tüm bakrmlırda idarenin görevlendirdiği teknik personeller nutlıkı balumı nezaret edecektir. Yüklenici fİrmı
idarenin tayin ettiği peıısonellere gerekli ğitimi verecektir. Yüklenici yıpıcağı bakun ve kontrollerde; idarenin § ıkıŞını
aksatnayıcıkn İdırenin ve Yüktenicinin belirleyeceği saıt aralıklarında, bıkrm ve kontrollerini gerçekleştİrecektir

2.2.5. yüklenici Enerji Verimliliği çerçevesinde tttm tesislerdeki tllketimleri dtlzenli olarak takip edecek, varsa yük artıŞlan idareYe

bildirecek, yük artışlan mevcut kompanzasyon sistemlerinin kapasitesi ttzerine çıkış gösteriyorsa idareye derhal Yazıh raPor vererek

ek sistemler yapılmasını isteyecektir. Ek sistemlerin montajı yükleniciye ait olacak bunun için ihale bedelindeıı farklı bir ücret

ödeıımeyecektir.

2.2.7. olısıarızıya ilk müdahale süresi trafo ve kompanzasyon için, balamı üstlenilen sistemİn ına işlevini etkileYen ırEınrn
yazılı olarak yı da telefonlı bildirilmesinden sonra 4 (dört) saattir.

2.2.t. yllklenici bakım l işrlzaonanm sonrasrnda dtlzen§eceği servis raponınu idaıeııin belirlediği müdttr yardrmcısı ile koordine

edecelç imzasmr / onayını alacak ve l (bir) nüshasrnr idareye teslim edecektir.

2.2.9.Bıiş kapsaırımda yapılacak titın işler Yapım İşleri Genel Şarrıamesine, 633l Sayılı İş Sağlğı Ve Güvenliği Kanuna, Enerji ve

Tabii Kaynaklan Bakanlığı'nm Elelıılrik Kuwetli Akım Yönetrıeliği, Tedaş Geııel Müdtlrlüğü'nün Yöneüneliklerine, Fen ve Sanat

Kurallanna uygun olacaktır.


