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T.c.
SAĞLIKBAKANLİĞI

DiyADhü DEvLET HAsTANEsi
1. şARTNAMErIh* ror.ıu§U, AMACI ve YAPIM ŞEKLİ:

ı.ı. KoNUsU: İş bu teknik şartıam€ Diyadin Devlet Hastanesi he (Bu şartnamede 
*İdare " olarak anılacaktır ) bağlı İdarece

*ıı.ı*- ve şagidad ıısteae 6uı*- tesisıerinıo ytılsek geriıiın işleme sorıımluluğıl trafo bakım onanm iŞleri ve kompanzasyon

sistemlerinin 12 ay silre ile bakım-onanmlarınm-yapıtmİsu idarİ tarafindan yükleniciye verilecek ilgiü malze_melerin sisteme

montajının yapılnası, ,İrt rıo takibi ve işin suresi'boyunca oluşabilecek endültif ve kapasitif cezalarının kontrol ediliP idarenin

bilgilendirilmesidir.

§.No Tesis Adı iııiıçe
Kompınzısyon
pınosu Adedl Pıno Gücll süre

ı Diyadin İıçe Devlet Hastanesi Divadin l t250 kvA 12 ay

§.No Adı iııiıce
Yül«sek gerilim
trıfo isletmesi

Trıfo
Gücü süre

l Divadin İlçe Devlet Hastanesi Diyadin l 1250 kvA 12ay

1.2. Al}tAç: DİLADN DEWET HASTINESI,ne ait betirtilen ve idarçce ileride eklenebilecek tesislerde bulıınan nafolarm sağlıklı

çalışması ve oluşabilecek endüktif ve kapasitif tüketimlerin elektrik faturalarına yaıısıtılmamaıı, ytlklenici tarafından gerekli baktm,

onıınm ve takibinin yapıtarak kurtımıımuaın endüktif ve kapasitif ceza ödeınemesini amaÇlanııaktadır.

ı3. İşt{ TANInfl vE Bnı,İı{ rİylm DAIilL oLAN GbERLER: İdırc tırıfındın belirtilen tcsislerin; trıfo bıl«ımlırı,
oıuşacııt herhangi bir ırızıdı pırçı değişimi ile kompınz$yon sistemine sıbit kondınsıt0r montı|ının YıPılmısındın, Yaı§ı
röte sisteminin tınıtımın, ," ğ-İ oıaıışının yıpılmİsındın, ırızılı olın kondınsıtör-lıontaktör vs. mıbemelerİn İdıreden

temin edilerek montı|ının yıpİımİsınoın, .ercuİ sistemdeki ırzıtı her türlü mılzemenin İdıreYe teslim edilmcsinden, ıktif-
Toaınıı.ı.,p"sitiftıiketımd.egerlerİnİntıkipedİlerekİdırenİnendüktifvekıpısİtİfcezıyıgİrmemcsİiçingereklİ0nlemve
tedbirlerin ııınırık gerekli bılıum-onarım ve'yenileme §temlerinin yıpılmısındın, İhtİyıÇ duYulıın her türlü ıraÇ temİninden

(Araç vş YıkıT Bıkım, §igortı Y3 ırıcın t-ım gİderlirinden), Üır"r. Nıklİyesinden, PÖıısoneı ÇıtıŞtınlmısındın, İŞİn

ytrıİtımesı esnasındı (13. Mıddesinde belirtilen ) tüm giderler birim iiyıtı dthİldir.

ı.4.sÖzLEşMENtİ süRp§İ: 365 (üç ytız dmış beş) takvim gıınüdıır.

2. TAI{IM vB KISALTMALAR

benp: DiyADiN DEwET I{AsTANEsl

EPDK: Enerji Piyasası Denetleme Kıırıımu

KlrRIrL : Enoji Piyasası Dllzenleme Kıınılu

bnnB rÜrErİırı Bh.İı[,ERİ: Müalleri belirtilen İdare tulcetim birimleri ile bu şartıame kapsamma düil edilmelerinin taleP

edilmesi dıınımunda sözleşmeye ekle,nebilecek olan İdareye ait tüketim noktalan,

TEDAŞ: Tılrkiye Eleknik Dağıtım Anonim Şi*ği

DAĞITIM ŞİnKgT: Bötgesindeki sorumlu Elekrik Dağıhn Anonim Şiılcetleri

ELEKTRİ( ptyA§AsI MEVZUATı 64,46sayü Elektrik piyasası Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkanlan elektrik PiYasasına

ilişkin yönemelik, üsans, tebliğ, genelge, kurul kararlan ve dtlzeııleyicİ diğer §lenlerİnİ,

şAyAçLAR HAKKINDA TEBLİĞ: 3o.12.2fn4 tarih ve 25686 sayü Resmi Gazetede yaymlanarak Elektrik PiYasasında

kullanılacak sayaçlara ait tebtiği

DENGELEME vE UZLAşTIRJv1A yÖNETMELiĞi: la.M.2009 tarih ve272ffi sayılı Resmi Gazetede yaYmlanarak Ytırıırlüğe

gireıı yönefuelik.

yüı<sgr GERi,iM TEsi§LERi işıntııo soRtJMLtLUĞU vöNETMELİĞİ 3o.1t.20o0 giln ve 24246 Sayılı Resmi

Gazetede yayımlanarak yltrürıüğe giren..Elektrik Tesisleri Kuwetli Akım Yönemeligi" ve ıt.03.2004 gİln ve 25406 SaYılı Resni

Gazetede yayımlanarak 
-vururıuc. 

giren Titrk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Eletırik Mühendisleri Odası Elektrik Yüksek

Gerilim Tesisleri lşlefue Sorumluluğu Yönemeüği.

şARTNAI}1E: İşbu Teknik şartname ve eklerini ifade eder. Teknik Şartnme iki bölüm halindedir. Birinci bölümde Yuksek gerilim

§letme sorumluluğu ve trafo bakım onanm işteri, ikinci böllımde kompanzasyon bakım, onanm, takip iŞloi tanmrlanmıŞtr.



3. GENELESASLAR
3.1. İstekliler, teknik şartnamenin her sayfasını; "OKUMUŞ, AIILAMIŞ VE AYNEN I(ABUL ETIldŞ' kabul edilecektir.

Yüklenici talep edilen bakım, onanm işi ile ilgili olarak alanmda uzıııan kişilerle hizmet verecğini muayene kabul komisyonuna

taühüt edecektir. Yüklenici södeşme başlangıç tarihinden itibaren güç trafolan ve kompanzasyon panolarında mesai saatleri içinde

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

3J. Taraflar iş bu teknft şartname ve ekleri kapsamındaki hak ve yüldmlütüklerini; doğnıdan veya dolaylı olarak hiçbir şekil ve
§uı€tte, bir başkasına ver€mez, dewedemez ve satamaz

33. İdarenin Eleknik Abonelikleri Listesi södeşme tarihinde gtlncelleııecektir. Taraflar arasında södeşmenin imzalanması öncesinde
gerckse imzalandıkan sonra; Yüklenicinin mevaıat gereği ütiyaç duyacağı ve talep edeceği ülm bilgileri, İdar€ yllkleııiciye
vereceitir.

3.4. İstekliler tarafindaıı fiyat teklifleri TL cinsinden verilecek olup başka para birimi geçerli olmayacaktır. T{lm ödemeler TL olarak
yapılacaktu.

3.5. Şarmame maddeleri arasında çelişkili dıırun ortaya çıkması halinde, İdare lehine olan madde bağlayıcıdır.

3.6. Bu teknik şartnamede belirtilen hususlar dışında Ele}ırik İç Tesisleri Yönemeliği, Elektrik Tesisleri Topraklama Yönetmeliği ve
4077 nıımaralı Tüketicinin Korunması Hakhnda Kanıın ve9El37latmakine emniyeti yönemeliğ hükllmleri gçerüdir.

3.7. lşi alan fırma, Şartnamede belirtilen hususlan uygulamak ile yükllmlUdttr. Şartnamede belirtilneyen hususlarda EPDK mevaıah,
konu kapsamındaki diğer mevzuııtye yönefuelikler gçerlidir.

3.8. Teklif alman birim fiyat södeşme stlresi boyıınca sabit olacaktr.

3.9. çalışan ttlm personelin işin stlr,esi boyunca ve sonundaki İş Kanunundan doğan tllın yasal haklan (Kıdem ihbar Taninatı, vb.)

nrma arİımaan İarşılanır. Aynca hak ed§ ödemeleri sırasınd4 bu işe il§kin Sigorta Kıınımuna tldenmem§ pirim borcu olmadığmı

kantlayıcı belgeler getirilmeden hak ediş tldenmeyecektir.

3.10. İşi alan firma yükleııici, şartıamede belirtilen hususlan uy$ılanakla }rrkümlüdllr. Şartnamelerde belirtilmeyen huşuslarda

Enerji İvtevaıatı ve Kanunlan,'dpDK'o, ilgili Yönemelikleri vİleb[ğteri,4734 sayılı Kamu hale Kanunq Mal Alım İıaleleri
Uygularıa Yönenneliği, Kamu lhaleleri Sözleşme Kanıınu ve ilgili Yönetmelikler geçerlidir.

3.1l. Fimanm dıızeıığeceği periyodik bakım Raporımda firmanın yetki belgeli mühendisinin onayı olacaktır.Bakım §lemi fırma

tarafından bir balgm teknik€ri/t€knisyeni/ustası tarafından ve fima m(üendisi gözetiminde gerçekleşecektir.

3.12. ytlktenicinin anzalı olduğunu bildirdiği parçanm yantış ya da ütiyaç olmayan bir parça olduğunun tespiti yaPıldığında ve anza

dıırıımunda şaıtnamede belirtilen at7?Aya müdahale sitreleri dikkate alınacaktn. Bclirtiten nedenlertc sl§temİn kıPıh kıldığı ve

orızıyı müdıhıle editnediğı veyı gcç kılındığı bcr takvim günll için sözlşme veya idırİ şırtnımede bclirtİlen yıPtınmlır
uygulınıcıktın
3.13. yüklenhi fırmı, bıkım ve ırzılırdı iş boşlımıdın Ence bütün § ye cıD güvenliği İle İlgİü kınun ve yönetmeliklerİne

uygun tedbirlerini ılıcıktır. Hbmetin ifısındı gerck ihmıl, dikiıt§izlilq tedbircidilı, gerekse ehlİyetsİz ehmın kullınmaktın

veyı herhıngi bir nedente neydanı gelebilccek kızılırdın Y0klenici gerekli önlemleri alıcıktır. Y0klenici ÇılŞtırdığı
elemınlann, görevin yerine getirilmesi esnasındı üçOncü şıhısları kırşı verdİğİ zırın tanzimle sorumlu olıcıkhr.
3.14. yüklenici hgı. tllrlü can ve mal güveııliği tedbirlerini almak zorrmdadır. Bu nedenle ytlklenicİ teknik ekİbİni goekli iŞ güvenliği

donanımı ile donatmalc zorundadır. İş güveııliğine aykın çalışılnası halinde hastane idaresinin kararıyla södeŞme tek tarafu olarak

fesü edilecektir.

3.15. Firma bildirdiği adresine her ttlrlü tebligat için ikametgah beyan eniğini, buraya yapılacak tebligatlann keııdisine yapıhıŞ

sayılacğını adres değiştirmesi halinde yeııisinin yaalı olarak bildireceğini, aksi takdirde eski adrçsi yapılan tebligatın gÇerli

olduğunu kabul eder. yüklenici ikamet olarak bildirdiği adresrc iş gılnleri saat 0t.00-17.(X) arası yapılacak t€Nnas ve istekleri

karşılamak tlzere telefonlara cevap verecek bir gorevliyi iş başmda bulundurmayı taahlıUt eğnİş sayılır. AYnca fırma,l gün 24 saat

ulaşı|abilecek cep telefonu nıımaı,iasmı bildirmek zorundadır.

4. r{rxıBrıici rhııe»erı TALEp EDtr ENLER
ELEKTRİK ııÜırpxnİsİ İçhı Gerekli belgcler;

o Trafo için servis yetki belgesi,

ı panolar için Reaktif güç kompanzasyonu ve Harmonikler belgesi

. zolgyılı Elektrik lkv üsttl ve lkv altı sMM ve ytlksek Gerilim Tesis İşleme sorıımlulukbelgesi,

o 2019 Blıro Tescil belgesi,

ı onaylı diploma fotokopisi,
NOT: Verilen tekliflerle birlikte yukandalci evraklar sımulacaktn.



Bh,iNci nöıüır

1.1.1. Yük§ek Gerilim İşletne §orumluluğu, bu şrtnımenin ıynlmız bir pırçası olan lt 03.2il)4 gün ve 25406 §ıyılı Resmi
Gızetede yıyımlınırık yür0rlüğe giren TMMOB Elektrik Mübendisleri Odısı YOksek Gerilim Tcsisleri İşbtme
Sorumluluğu Hizmet Sözlşmesinc ve 30.11.20ü) glln ve 24246 §ıyılı Resmi Gızetede yıyımlınırık yürürlllğe giren 'Elektrik
Tesi§leri kuwetli Alrım yönetmeliği'ne g0re yıpılıcıktır. EMo tırıfından, bu teknik şırtnıme ekinde bir örneği verilen
y[ksek gerilim §letme sorumluluğu södeşmesinin, bu teknik şrtnıme ile belirlenen §in bışlıyıcığı güne kıdır olıın süre

zırfındı değişnesi hılinde EMO tırıfındın hıarlının yeni ve gçerli yrksek gerilim işletme sorumluluğu hizmet s0zleşmesi

kıbul edilecektir.

1.1.2. Yüksek gerilim §leme sorumlusu, alçak gerilim ana dağıtım panosundan sorumludur. Pano tlzerindeki her tllrlü elektriksel işte

İşleme sorumlusunun oluru alınacaktır. Alçak gerilim ana dağıtım panosu Ozerinde, hasar meydana gelmesi, sigora veya termik

manyetik şalterlerin veya buna be,nzer koruma elemanlarmm açması halinde sebebi araştııılarak gerek görültlrse işleme sorrımlusu

tarafuidan İdareye şifai veya yazılı rapor verilecekiir.

r.1.3. ı_) İşletmc §orumlusu, İdırenin tüm trıfolınnı yıldı en ız bir kcz temiz§ecektir. Trafolar ayda en azbirkez kontrol
edilecektir.

b) Bütıtn eleknik ve mekanik bğlantılarınm gevşeklik yönilnden kontnolleri yapılarak gereloesi halinde tamiri yapılacaktır.
l.r.4.Ytıklenici fırme yılda bir kez işletme ve paraton€r topraklama ölçllmleri yapacak olup idareye bildirecektir.

1.1.5. İşleme sorunlusu, tafo bakımlannı ke,ndisi yapacak veya kendi sorumluluğunda başkasına yaptırabilecektir ve servis bakım

formunda yüklenici firmanm yetkili milhendisinin imzas1 olacakhr.

1.1.6. bbtne sorumlusu, trıfolan kontrol ettikten §oıırı, sorun olup olmıdığını bıkılmıksuın, kontrol yıptığı binadı gOrevli

veyı İdıre ıdını hıreket eden bir kişi ile yerinde durumu tutanık ıltını ılıcak veyı vırsa mıtbu formunu dllzenleyecelı,

evrıkın bir nüshısını § bitininde İdıreye teslin edecektir.

1.1.7_ Sırf mılzeme olırık kullınılın yığ li|tre, kıyş, vs gibi mılzemeler yllklenici iirmı tırıfındın gllvenli bir şekilde
hıstane ortımındın uzıklıştınlıp imhı edilecektir.

1.1.t Trafolarda bir sorun gödllmesi halinde veya değ§ik dıırıımlann algılanması halinde işleme soıumlusu en hıdı şkilde ve 7D4

gün ve §aat esasına göre sorıınrm çöztımü için gerekli çahşmalan yapacaknr. Burıdı bclirtilmeyen hususlır için yllksek Gerilim
İşbtme §orumluluğu Hizmct Sözlşmesi vc Yüksek Gerilim İşletne §orumluluğu Y6netmeliği h0künleri gçerlidir.

1.ı.9. Trafo değişimi, g€rilim trafosq alcım trafosıı yltksek gerilim sigortası değişimi, izolatör değişimi, her f,lrlü yllksek g€rilim

kablo değ§imi, ylıksek gerilim ftl$to tamiri, yüksek gerilim kesici tarıir veya değişimleri, sayaç değişimi, hücre içerisindeki parça

değişimleri, işleme sorrımlusu tarafından veya İdarenin uygun görmesi halinde işlefue sorumlusunun sorıımluluğunda ve

gözetiminde ilgili fiıma velveya kişilerce yapılacaktır. Teınin edilecek malzemeler işletme sorumlusunun talç ettiği ve ııygun

gördüğü malzemeler olacakor. Kullanılması veya değiştirilmesi zorunluluk arz edeıı malzemeleri Ytlklenicinin raporunun İdareye

sunulmasma müteakip idare gerekli fiyat araştırması yapt*ta sonra Yüklenici Firmaya tenin edecetlir. İdare. söz konusu istenen

malzemeleri yuklenicinin teklif edeceği malzeme fıyatmı u}ıgun gördüğü dunımlarda llcreti mukabilinde isi }ıaPan firmadan temin

etmekte serbestir. İdareye bığlı tesislcrde yerel elektrik dığıtım şirketi tırıfındın yapılıcık her tllrlll elektrik dığıhm
düzenlemesinde, l kV ve llzeri elektrik beslemcsi olduğu sllrece §letme sorumlusunun s0zleşme ve teknİk Şrtnıme İle

belirlenen sorumluklan devım eder. İştetme sorumlusu ıynı zımındı bu şckilde elektriksel değ§meler olduğu durumlırdı,
İdıreyi yıpılıcık §ler ve kınuni düzenlemeler hıklıındı bilgihndirir. İdırenin tıtebt hılinde, yerel etektrİk dığıtım Şirketi
ile doğrudın muhıtıp olur ve §leri orgınize eder.

ı.1.10. İşlefue sorumlusu, İoarenin görevlendireceği penonele, trafolar hakkmda asgari bilinmesi gereken hususlar ve acil

dıınımlarda yapılması gereken asgari §lerin eğitimini verçcek ve idareye yazılı olarak bildİrecektir, bu konuda bir talİmat

haarlayacalc ve trafo merkezlerinde görültlryerlere asılmasını sağlayacalctu.

ı.l.ıı. y1ksek gerilim §letme §orumlusu, yüksek gerilim gllzergihlınndı ılmmısı gereken t0m tedbİrlerin ılınmışını
sığlamak ve §in yıpılıp yapılmıdğını tıkip etmekle sorumludur.

1.1.12. yüksek gerilim işleme sorumlusu, trafo giızerg5hlarında konması gereken tllm uyan işaretlerinİn konmasını veya

tamanılanmasını, oluşması halinde dğişen mevaıata ııyumlu hale getirilmesini sğlamak ve işin yapılıp yapılmadığmı takip etmekle

sorumludıır.



ı.z.»iĞnn rürüıw,Bn:

12.1. Yüksek gerilim işletme sorumlusu, Elektrik Mllhendisleri (Xısındın ılınmş l kV llstO yüksek gerilim §letme
sorumlusu olmak için SMM belgesine ve Yüksck Gerilim İştetme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgeterine sıhip otmah ve bu
belgeler s0z§meye esıs yıl için vizcli olmıhdır. Ylll§ek gerilim §letmc sorumluluğu kişisel olırık verileceğinden flrmılır
işletme sorumluluğu ılımızlır, bu sorumluluğu ıhbilmeleri için çılşın her bir bu şe uygun elektrik mllhendisinin
s0zlşmeye tırıf olırak imzı ıtmısı gerekmektedir. Bu konudı lE 03.2fi)4 gün ve 25406 §ayılı Resmi Gızctede yıyımlının
hükümler gçerlidir.

1.2.2. Yüksek gerilim §lehe sorumlusu södeşmenin imzalandılttan sonra ivedilikle sorunlann giderilmesine çalışacaktr.

1.23. yüksek g€rilim işleme sorumlusu her tilrlü ulaşımını ve İdarenin elemanlannın kendisine nezaretine ihtiyaç duyduğunda bu
elemanlarm ulaşımını, keııdi aracı ile veya kendisinin tenin ettiği ııygıın bir araç ile yapacaktn. Bu araç içoisinde ulaşm esnasında
tehlike yaratabilecek herhangi bir unsur bulunmayacak olup yolcu taşmaya uygun bir araç olacaktır. Yllksek gerilim §letme
sorumlusu, §le ilgili ihtiyıç duyacağı her türlü ılet, edevıt ve cihıa kendisi temin edecektir.

1.2.4. Yüksek gerilim işlefue sorumlusu her tllrlü çalışmasını acil dıırumlar hariç, İdarenin mesai saatleri ve çalışma laırallarına
uyarak yapması gerekmektedir.

1.2.5. Yllk§ek gerilim §lehe sorumlusu keııdi sorumluluğundaki işler için işin tehlikesine vakıf olmalı ve bu konuda her tilrlü iş işçi
ve tesis güveııliğini sağlamüdn. Hastane binatarmda acil ve zarııri dıırumlar dışında eııerji kesimi yapınadan önce mutlaka İdarenin
olurunu alması gerekmektedir.

1.2.6. Yüksek gerilim işlefue sorumlusu, mücbir sebepler haricinde silrekli ulaşılabilir olmalıdır. Yüks€k gerilim işlehe sorumlusu
kendi sorumluluğundaki işleri bir başkasının siorumluluğuna bırakamaz. Kendisine bildirilen bir sorunda en faz]a 2 (iki) saat içerisinde
§onma ilk müdüaleyi yapabilmelidir.

1.2.7. Gerek görlllmesi halinde İdare, yUksek gerilim işletne sorımılusıınun bilgilerinden ve tecrllbesinden yaızrlanmak için talepte
bulunabilir.

1.2.9. Yüksek gerilim işleme soıumlusu olmaya istekli k§iler işi yerinde görmeli, bilgi almalıd,r. İstel<ll tarafindan iş yerinde

görlllmez ise, her tllrlü bilgiye sahip olduğu kabul edilecelq iş ile ilgili daha sonra yapacağı itirazlar değerlendirilmeyecekıir.

1.2.10. Yüksek gerilim işlefue sorumlusu bu teknik şartıame ile aldığı işter için İdarenin elemanlarını hangi maksatla olıırsa olsun
rızası olmadan kendisine yardımcı olmaya zoflayamaz İdare elemanlarınm keııdisine yardımcı olmadığı büisle sorumluktannın
ortadan kallıığnı iddia edemez. Bu konuda İdar€nin talimatlan gçerli olacaktır.

1.2.1l. Burada belirtilıneyen hususlar için yürllrlükteki kanun, yönetmelik ve her tllrlü resmi mevaıat geç€rli olup, yüksek goilim
işleme sorumlusu kanun, ytlnennelik ve her ttlrlü resmi mevzuattan doğan sorumlulı*lannı ret edeınez.

il<tıcinöıüıı

2.ı.KoMPANzAsYoN BAKIM oNARtru TAİm İSLERİ:

2.1.1. Tüketim noktalanndaki Sayaç endeks değerleri, ilgili mevaıat çerçevesinde oloınarak takibi yapılacaktn. Sayaçlann varsa
uzaktm okuma sisteınindeıı yoksa sayaç tlzerinde okunan endeks değerleri yükleııici tarafından takip edilecektir.

2.1.2. Ytlklenici; end{lktif ya da kapasitif eııerji limitinin llzerinde t{lketim yapılması halinde, kapasite aşıııı gibi nedeıılerle Ele}lrik
DÇıtım Şirketince tahakkıık ettirilecek bedelleri takip efuekle yükllmlüdür.

2.13. İdıreye ıit ve listede bclirtilen Tllketim Birimlerinin çekniş olduğu (endüktil veyı kıpısitiQ reıktif enerii miktınnın,
ilgiti mevzuıttı belirtilen dğcrleri @PDK'nın belirlediği sınırlan) ışmımısı için gerekli tıkibi yıpıp kurumu
bilgilendirecektir.

2.1.4. Yllklenici iirmı tllketim noktalınnın herhıngi birinde Elektrik Piyısısı Mevzuıtının Ongördllğü end0ktif/lııpasitif
linit değerinin aşıtdığını tespit etmesi durumunda İD.ARE'yi gerekli mılzemelerin temini için yazü olırık uyırıcıktır.
İdıre, Yüklenicinin yızılı dilekçesine istinaden dilekçe tırihinden sonrı mılzemeyi temin edip Y0klenici Firmıyı teslim
edecektir.

2.1.6. Södeşmenin imzalanınasına müteakip; Yilklenici, İaarenln Elektrik aboneliklerine ait mevcut kompanzasyon sistemlerini
yerinde inceleyerek, sistemlere ait tum parçaların sğlıklı çalışıp çalışmadığını kontrol edecektir. Eğer bu ilk kontrol sonucunda;



kompanzasyon sistemlerinin düzgün bir şekilde çalşabilmesi için değişmesi veya yeni monte edilmesi gerekli parçalann gerekli

olduğu düşllnültlrse, yllklenici tarafından ivedi olarak rapor tutulacak ve idareye sunulacaktır. İdare; yUklenicinin raporun da belirttiği,

kullanılması veya değiştirilmesi zorunlulı* arz eden malzemeleri Yüklenicinin raponuıun İdareye sunulmasına müteakip Yüklenici
Firmaya temin edecekıir. İdare, söz konusu istenen malzemeleri Ytlklenicinin teklif edeceği malzeme fıyatını uygurı gördüğü

dunımlarda ücreti mukabilinde işi yapan fırmadan temin emekıe seıbesttir. Yükleııici Firma tarafindan İdaıe' nin onayı ile yedek

parça temini yapılacaksa eğer bu parçanın montaj stlresi 24 §/irmi dört) saati geçmeyeceilir. Aksi takdirde södeşme veya idari

şartnamede belirtilen yaptınmlar uygulanacaktır. Kompanzasyon panolannın llzerinde bulıman tllm ekipman bÇlannlan kontnol

edilip gerekli olan dıırumlarda müdahale edece}ıir. Böylece idarenin elektrik faturasına eııdilktif ve kapasitif bedel yansımasının

önllne geçilecektir. Yanlş yapılan montajdan yüklenici, istenilen malzemenin özelliklerinin uyıımsıız UrUn temininden idare sorıımlu

olup İdareye g€rçek üşı rapor vs. sunulınası durrımunda Yükleııici hal&nda gerekli yasal işlemler başlatrlacaktır. Yapılacak bu işlem

için yııklenici herhangi bir ücret talep etmeyecekıir.

2.2.YAPILACAK BAKIM CALISMALARINDA:

. kondansatörlerinkapasiteleri kontol edilecek.

ı Şalt malzemelerinin fiziki bağlantılan kontnol edilecek.

. Reaktif Güç Kontnol Rölesi, kontaiilör, Plter, sigorta vb. malzeınelerin test ve kontolü yapılacak.

ı panolann kontrolü (paslanna, kablo girişlerinin kontolü vb.) yapılacak.

o Özelliğini yitirniş malzemeler, İdare tarafindan temin edildikte,n sonıa yenileri ile değiştirilecek.

ı panolann genel temidiği yapılacak.

2.2.1. Yüklenici idarçdeıı malzeneleri tutrnak karşılğı alacak tubnakta malzemeyi seri nıımarası ile hangi tesiste kullanacğmı
belirtecek ve lnıllanmadığı matzemeyi idareye tutanakla teslim edeceİiir. Tesislerde loıllanılamayacalc durumdaki malzeıneleri

Yüklenici Firma yine nıtanakla İdareye teslim edecektir.

2.2.2 Tcsister ı]üif, endüktif ve kıpısitif değerler kontrol edilerek EPDK Elektrik Pİyısısı Müşterİ llizmetleri
y6netmeliği,nin ilgili mıddeterinde belirtilen tolerıns sınır ıralığındı olmısı sığlınıcaktır. Y0netmelikte sınır dğ§İklikteri
olmısı hılinde g1ncel sınır dğerlerine uyulıcıktır. Yıpılın bu kontroller rapor edilccek ve sonuçlır İdıreYe rıPor halinde

sunulıcıktır.

2.23. yüklenici, tesblere bıkım yığıcığr tırihi idıreye bakım tırihinden önce bildirecek ve biHİrİlen tırihlerde bılıımlır
yıpılıcıktır. Tüm bakımlırdı idırenin gürevlendirdiği teknik personetler mutlıkı bıkımı nezıret edecektİr. Yüklenici firmı
idarenin tıyin ettiği peıtonellere gerekli eğitini vcrecektin Yüklcnici yıpocığr bıkım ve kontrollerde; İdırenİn § ıkıŞını
aksıtmıyıcık, İdırenin ve Yüklenicinin belirleyecği sııt ırılıklınndı, bılıım ve kontrollerini gerçeklştirecektir

2.2.5. Yllklenici Enerji Verimliliği çerçevesinde tttm tesislerdeki ttlketimleri dİlzenli olarak talcip edecek, vaı§ia yük artıŞlan idareye

bildirecek, yilk artışlan mevcut kompanzasyon sistemlerinin kapasitesi {tzerine ç*ş gösteriyorsa idareye derhal Yazılı raPor vererek

ek sistemler yapılmasını isteyecektir. Ek sisteınlerin montajı yükleııiciye ait olacak bunun için ihale bedelindeıı faıklı bir ücret

tldenmeyecektir

2.2.7. otısı ırızıyı ilk müdıhıle sOresi tnfo ve kompınzısyon için, bıkımı Ostlenilen sİstemin ını İşlevİni etkİleYen ırızailn
yıztı olırık ya dı telefonlı bildirilmesinden sonra 4 (dört) sııttir.

2.2.t yttklenici bakım l arıza onanm sonrasında dııze,ıleyeceği servis raporunu idarenin belirlediği müdllr yardımcısı ile koordine

edeceh imzasını / onayıııı alacak ve l Oir) nüshasını idareye teslim edecektir.

2.2.9.Bu§ kapsanımda yapılacak ttlm işler Yapım İşleri Genel Şartnamesine, 633l Sayılı İş Sağlğı Ve Güvenliği Kanun4 Enerji ve

Tabii lgynaklan Bakanlığı,nın Elekirik Kuwetli Akım Yönefueliği, Tedaş Genel Müdtlrlüğü'ntln Yönemeliklerine, Fen ve Sanat

Kurallarına uygun olacaktu.
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