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Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktan ve Ozellikleri yazih malzemelerin ahmi 4734 sayih Kamu thale
Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. Soz Konusu ahm i9in KDV hari9 birim fiyat
tekliflerinizi TL uzerinden 20.01.2023 saat: 09:00 'a kadar tutak.satinalma@hotmail.com adresine ivedi olarak gondermeniz
hususunda; Geregini rica ederim.
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Malzeme Adi

12 AYLIK KOMPANZASYON
PANOSU VE YUKSEK GERlLJM
TRAFO JSLETMESi BAKIM
ONARIM HIZMETi

Sut
Kodu

UBB Miktar

12

Birimi

Ay

Birim Fiyati

Genel Toplam

ToplamTutar

Teklif Eden
.../.../2023

Kisi / Oda / Firmanm Adi veya Ticaret Unvam - Kase/imza

Ek : Teknik Sartname
Satinalmamn Yapilacagi Birim:

• Teklifler yalmzca mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambarma mesai saatleri iferisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi i f in idarenin taiep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat uzerinden degerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.ila9 ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedilerek onaylanmi§ ilrun numarasi (barkod)
olmalidir.
• Teklif edilen urunlerin onaylanmi$ iiriin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir . Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu duzenlenmesinden itibaren yiiklenicinin yazih talebi ilzerine en ge? 180
giin i9inde Yiikleniciye veya vekiline odemeyi yapacaktir.
• Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik Sartname ektedir.
• En ge9 7 (yedi) gun i9erisinde faturasi kuruma ulastinlmayan Mai /Hizmetin odemesi yapilmayacaktir.
• Bu alimdan ortaya 9ikacak olan ihtilaflarm hallinde A|n Mahkemeleri ve (era Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmi? sayilir.
• Ahmlanmiz kismi teklife a9iktir.

Tutak Devlet Hastanesi Personel Bir imi
Van yolu uzeri Tutak/AGRI
(Faks No: 0(472) 4112083
Internet Adresi:

Bilgi: Ay$e BALTA
Unvani : Tibbi Sekreter
E-Posta: ayse.balta@saglik.gov.tr



T.C.
SAGLIK BAKANLIGl

TLITAK DEVLET HASTANESI

1. $ARTNAMENiN KONl SU, AMACI ve YAPIM f?EKLJ:

1.1. KONUSU: is bu teknik sartname "I'UTAK Devlet Hastanesi 'ne (Bu sartnamede "idare "
olarak anilacaktir ) bagh Idarece bclirlenen ve asagidaki listede bulunan tesislerinin ytiksek
gerilim isletme sorumlulugu, trafo bakim onanm isleri vc kompanzasyon sistcmlerinin 12 ay
sure ile bakim-onanmlanmn yapilmasi. idare tarafmdan yiikleniciye verilecek ilgili
malzemelerin sisteme montajmin yapilmasi. sistemin takibi ve isin siiresi boyunca
olusabileeek endiiktif ve kapasitif ce/alannm kontrol ed i l ip idarenin bilgilendirilmesidir.

S.No
1

Tesis Adi
TUTAK lice Devlet Ilastanesi

Kompanzasyon
Il/ilce Panosu Adedi

TUTAK 1

Pano
Giicii

400 kVA
siire
12 ay

S.No

1

Tcsis Adi
TUTAK lice De\1et Hastanesi

il/ilee

TUTAK

Yiiksek gerilim
trafo isletmcsi

Trafo
Giicii

1 400 kVA
siire
12 ay

1.2. AMAC: TUTAK DEVLET HASTANESl' ne ait bel ir t i len ve idarece ileride eklenebilecek
tesislerde bulunan trafolann saglikh cahsmasi ve olusabilecek endiiktif ve kapasitif
tiiketimlerin elektrik faturalarma yansitilmamasi. yiikleniei tarafmdan gerekli bakim, onanm
ve takibinin yapilarak kurumumuzun endiiktif ve kapasitif ceza odememesini
amaclanmaktadir.

1.3. iSlN TANIMI VE BiKIM FIYATA DAH1L OLAN GlDERLER: Idare tarafmdan
belirtilen tesislerin; trafo bakimlari, olusacak herhangi bir anzada parca degisimi ile
kompanzasyon sistemine sabit kondansator montajmin yapilmasmdan, varsa role
sisteminin tanitimmm ve grup di / i l i s inin yapilmasmdan, arizali olan kondansatb'r-
kontaktor vs. malzemelerin Idaredcn temin cdilerek montajmin yapilmasmdan, mevcut
sistemdeki an/.ah her tiirlii mal/emenin Idareye teslim edilmesinden, aktif- endiiktif -
kapasitif tiiketim degcrlerinin takip edilerck idarenin endiiktif ve kapasitif cezaya
girmemesi icin gerekli onlem vc tedbirlerin almarak gerekli bakim-onarim ve yenileme
islemlerinin yapilmasmdan, ihtiyai; duyulan her tiirlii arav temininden (Ara? vs, Yakit,
Bakim, Sigorta vs aracm tiim giderlerinden), Malzcmc Nakliyesinden, Personel
Cahstinlmasindan, isin yiirutiilmesi esnasmda (1.3. Maddesinde belirtilen ) tiim giderler
birim fiyata dahildir.

1.4.SOZLE§MENiN SlJRESi: 365 (u? yii/. al tmis bes) takvim giiniidiir.



2. TANIM VE KISALTMALAR

IDARE: TUTAK DEVI J-T HAS lANESl

EPDK: Enerji Piyasasi Denetleme Kurumu

KURUL: Enerji Piyasasi Diizenleme Kurulu

IDARE TUKETJM BIRJMLERi: Mahalleri bel ir t i len Idare tuketim birimleri ile bu
sartname kapsamma dahil ed i lmeler in in talep edilmesi durumunda sozlesmeye eklenebilecek
olan Idareye ait tuketim noktalan.

TEDA§: Tiirkiye Elektrik Dagitim Anonim §irketi

DAGITIM §IRKET: Bolgesindeki sorumlu Elektrik Dagitim Anonim Sirketleri

ELEKTRIK PJYASASI MEVZl AT: 6446 sayili Elektrik Piyasasi Kanunu ve bu kanuna
dayali olarak cikanlan elektrik piyasasma i l i sk in yonetmelik. lisans, teblig, genelge, kurul
kararlan ve diizenleyici diger islemlerini.

SAYACLAR HAKKINDA TEBLIG: 30.12.2004 tarih ve 25686 sayili Resmi Gazetede
yaymlanarak Elektrik Piyasasmda kullamlacak sayaclara ait tebligi

DENGELEME VE UZLA$TIRMA YONETMELIGi: 14.04.2009 tarih ve 27200 sayili
Resmi Gazetede yaymlanarak yiirurltige giren yonetmelik.

§ARTNAME: Isbu Teknik Sartname ve eklerini Hade eder. Teknik Sartname iki boliim
halindedir. Birinei boliimde yiiksek gerilim isletme sorumlulugu ve trafo bakim onarim isleri,
ikinci boliimde kompanzasyon bakim. onarim, takip isleri tammlanmislir .

3. GENEL ESASLAR

3.1. Istekliler. teknik sartnamenin her sayfasmi; "OKUMU^, ANLAMI^ VE AYNEN
KABUL ETMI$" kabul edilecektir. Yiiklenici talep edilen bakim, onarim isi ile ilgili olarak
alanmda uzman kisilerle hizmet verecegini muayene kabul komisyonuna taahhtit edecektir.
Yiiklenici sozlesmc baslangi^ tarihinden itibaren gii? trafolan ve kompanzasyon panolannda
mesai saatleri icinde veya disinda hafta son LI tat i l lerinde. gerektiginde resmi ve dini bayram
tatillerinde dahi t ak ip \  bakim onarim is ler in in yapacaktir.

3.2. Taratlar is bu teknik sartname ve ekleri kapsamindaki hak ve yukumli i lukler ini ; dogrudan
veya dolayli olarak hicbir sekil ve surette. bir baskasma veremez, devredemez ve satamaz.

3.3. Idarenin Elektr ik Abonelikleri Listesi sozlesme tarihinde giincellenecektir. Taraflar
arasmda sozlesmenin imzalanmasi oncesinde gerekse imzalandiktan sonra: Yiiklenicinin
mevzLiat geregi ihtiyac duyacagi \'e talep edeccgi tiim bilgilcri . Idare yiiklenici\ verecektir.

3.4. Istekliler tarafindan fiyat teklitleri TL cinsinden \'erilecek olup baska para birimi gecerli
olmayacaktir. Tiim odemeler 11 . olarak yapilacaktir.

3.5. ^artname maddeleri arasmda. celiskil i durum orta\ cikmasi halinde. idare lehine olan



madde baglayicidir.

3.6. Bu teknik sartnamede belirtilen hususlar dismda Lilektrik Ig Tesisleri Yonetmeligi,
Elektrik Tesisleri Topraklama Yonetmeligi ve 4077 numarali Tiiketicinin Korunmasi
Hakkinda Kanun ve 98/37/at makine emniyeti yonetmeligi hiikiimleri gecerlidir.

3.7. isi alan firma. $artnamedc bel ir t i len hususlan uygulamak ile yiikiimliidiir. §artnamede
belirtilmeyen hususlarda HPDK mevzuati. konu kapsammdaki diger mevzuat ve
yonetmelikler gecerlidir .

3.8. Teklif alinan b i r im fiyat so/lesme siiresi boyunca sabit olaeaktir .

3.9. (^ahsan tiim personelin isin siiresi boyunca ve sonundaki Is Kanunundan dogan turn yasal
haklan (Kidem ihbar Tazminati. vb.) firma tarafmdan karsilamr. Aynca hak edis odemeleri
sirasmda. bu ise i l i s k i n Sigorta Kurumuna odenmemis pirim borcu olmadigini kamtlayici
belgeler getirilmeden hak edis odenmeyecektir.

3.10. Isi alan firm a Yiiklenici. sartnamede belir t i len hususlan uygulamakla yiikumludiir.
^artnamelerde belirtilmeyen hususlarda Hnerji Me\zuati \e Kanunlan. I^PDK'nin ilgili
Yonetmelikleri ve Tebligleri, 4734 sayih Kamu Ihale Kanunu, Mai Alim Ihaleler i Uygulama
Yonetmeligi, Kamu Ihaleleri Sozlesme Kanunu ve ilgili Yonetmelikler gegerlidir.

3.11. Firmamn diizenleyecegi periyodik bakim Raporunda, Bakim islemi firma tarafmdan bir
bakim teknikeri/leknisyeni/ustasi tarafmdan veya firma miihendisi gozetiminde
gerceklesecektir.

3.12. Yiiklenicinin an/ah oldugunu bi ld i rdigi par^amn yanlis ya da ihtiyag olmayan bir parga
oldugunun tespiti yapildigmda ve an/a durumunda sartnamede belirt i len anzaya mudahale
siireleri dikkate almacaktir. Belirtilen nedenlerle sistemin kapah kaldigi ve anzaya
mudahale edilmedigi veya ge^: kalmdigi her takvim giinii icin sozle§me veya idari
§artnamede belirtilen yaptinmlar uygulanacaktir.

3.13. Yiikleniei firma, bakim ve arizalarda i^e haslamadan once biitiin i§ ve can
giivenligi ile ilgili kanun ve yonetmeliklerine uygun tedbirlerini alacaktir. Hizmetin
ifasinda gerek il imal, dikkatsi/lik, tedbirsizlik, gerekse ehliyetsi/ eleman kullanmaktan
veya herhangi bir nedenle meydana gelebilecek kazalardan Yiiklenici gerekli onlemleri
alacaktir. Yiiklenici cahstirdigi elemanlann, gorevin yerine getirilmesi esnasmda iiciincii
sahislara karsi verdigi zarari tanzimle sorumlu olaeaktir.

3.14. Yiiklenici her tiirlii can ve mal gih'enligi tedbir ler ini almak zorundadir. Bu nedenle
yiiklenici teknik ek ib in i gerekli i§ giivenligi donanimi ile donatmak zorundadir. is giivenligine
aykin galisilmasi halinde hastane idaresinin karariyla sozlesme tek taraili olarak fesih
edilecektir.

3.15. Firma bildirdigi adresine her tiirlii tebligat icin ikametgah beyan ettigini, buraya
yapilacak tebligatlarm kendisine yapi lmi^ sayilacagini adres degistirmesi halinde yenisinin



yazih olarak bildirecegini, aksi takdirde eski adresi yapilan tebligatin ge9erli oldugunu kabul
eder. Yiiklenici ikamet olarak bildirdigi adreste is gunleri saat 08.00-17.00 arasi yapilacak
temas ve istekleri karsilamak iizere telefonlara cevap verecek bir gorevliyi i§ basinda
bulundurmayi taahhut etmis sayilir. Aynca firma, 7 gun 24 saat ulasilabilecek cep telefonu
numarasmi bildirmek zorundadir.

4. YUKLENiCI FIRMADAN TALEP EDILENLER

ELEKTRIK MUHENDJSi VE ELEKTRIK TEKNIKERI i0N Gerekli belgeler;

• KUVVETLl AKIM TEStSLERINDE (;ALI$MA BELGESI (EKAT),
• ELEKTRIK MUHENDlSI veya ELEKTRIK TEKNIKERI
• Onayli diploma fotokopisi,

NOT: Verilen tekliflerle birlikte yukandaki evraklar sunulacaktir.

BIRINCi BOLUM

1.1. TRAFO BAK1M-ONARIM ISLERJ;

1.1.1. Yiiksek gerilim isletme sorumlusu. aleak gerilim ana dagitim panosundan sorumludur.
Pano iizerindeki her tiirlu elektriksel iste isletme sorumlusunun oluru ahnacaktir. Alfak
gerilim ana dagitim panosu iizerinde, hasar meydana gelmesi, sigorta veya termik manyetik
salterlerin veya buna benzer koruma elemanlarmm acmasi halinde sebebi arastinlarak gerek
goriiliirse isletme sorumlusu tarafindan Idareye sifai veya yazih rapor verilecektir.

1.1.2. a-) isletme sorumlusu, Idarenin tiim trafolanni yilda en az bir kez temizleyecektir.
Trafolar ayda en az bir kez kontrol edilecektir.

b-) Biitiin elektrik ve mekanik baglantilannm gevseklik yoniinden kontrolleri yapilarak
gerekmesi halinde tamiri yapilacaktir.
1.1.3.Yiiklenici firma, yilda bir kez isletme ve paratoner topraklama olgumleri yapacak olup
idareye bildirecektir.

1.1.4. isletme sorumlusu, trafo bakimlanni kendisi yapacak veya kendi sorumlulugunda
ba§kasma yaptirabilecektir ve servis bakim formunda yiiklenici firmamn yetkili tekniker veya
miihendisinin imzasi olacaktir.

1.1.5. isletme sorumlusu, trafolari kontrol ettikten sonra, sorun olup olmadigina
bakilmaksizm, kontrol yaptigi binada gorevli veya Idare adma hareket eden bir kisi He
yerinde durumu tutanak altina alacak veya varsa matbu formunu diizenleyecek,
evrakm bir niishasmi is bitiminde Idareye teslim edecektir.

1.1.6- Sarf malzeme olarak kullanilan yag, filtre, kayis, vs gibi malzemeler yiiklenici
firma tarafindan giivenli bir sekilde hastane ortammdan uzaklastirihp imha edilecektir.



1.1.7. Trafolarda bir sorun goriilmesi halinde veya degisik durumlann algilanmasi halinde
isletme sorumlusu en hizli sekilde ve 7/24 giin ve saat esasma gore sorunun goziimii i?in
gerekli cahsmalan yapacaktir.

1.1.8. Trafo degisimi. gerilim trafosu, akim trafosu, yiiksek gerilim sigortasi degisimi, izolator
degisimi, her tiirlii yiiksek gerilim kablo degisimi, yiiksek gerilim kablo tamiri, yiiksek gerilim
kesici tamir veya degisimleri, saya? degisimi, hiicre igerisindeki par?a degisimleri, isletme
sorumlusu tarafindan veya Idarenin uygun gormesi halinde isletme sorumlusunun
sorumlulugunda ve gozetiminde ilgili firm a ve/veya kisilerce yapilacaktir. Temin edilecek
malzemeler isletme sorumlusunun talep cttigi ve uygun gordiigii malzemeler olacaktir.
Kullamlmasi veya degistirilmesi zorunluluk arz eden malzemeleri Yiiklenicinin raporunun
Idareye sunulmasma miiteakip idare gerekli fiyat arastirmasi yaptiktan sonra Yiiklenici
Firmaya temin edecektir. idare, soz konusu istenen malzemeleri Yiiklenicinin teklif edecegi
malzeme fiyatim uygun gordiigii durumlarda ilcreti mukabilinde isi yapan firmadan temin
etmekte serbesttir. Jdareye bagli tesislerde yerel elektrik dagitim sirketi tarafindan
yapilacak her tiirlii elektrik dagitim diizenlemesinde, 1 kV ve iizeri elektrik beslemesi
oldugu siirece isletme sorumlusunun sozlesme ve teknik sartname ile belirlenen
sorumluklari devam eder. Isletme sorumlusu ayni zamanda bu sekilde elektriksel
degismeler oldugu durumlarda, Idareyi yapilacak isler ve kanuni diizenlemeler
hakkinda bilgilendirir. Idarenin talebi halinde, yerel elektrik dagitim sirketi ile
dogrudan muhatap olur ve isleri organize eder.

1.1.9. Isletme sorumlusu, Idarenin gorevlendirecegi personele, trafolar hakkinda asgari
bilinmesi gereken hususlar ve acil durumlarda yapilmasi gereken asgari islerin egitimini
verecek ve idareye yazili olarak bildirecektir, bu konuda bir talimat hazirlayacak ve trafo
merkezlerinde goriiliir yerlere asilmasmi saglayacaktir.

1.1.10. Yiiksek gerilim isletme sorumlusu, yiiksek gerilim giizergahlarinda almrnasi
gereken tiim tedbirlerin alinmasmi saglamak ve isin yapibp yapilmadigmi takip etmekle
sorumludur.

1.1.11. Yiiksek gerilim isletme sorumlusu, trafo gtizergahlannda konmasi gereken tiim uyan
isaretlerinin konmasim veya tamamlanmasim, olusmasi halinde degisen mevzuata uyumlu
hale getirilmesini saglamak ve isin yapilip yapilmadigmi takip etmekle sorumludur.

1.2.DJGER HUKUMLER;

1.2.2. Yiiksek gerilim isletme sorumlusu sozlesmenin imzalandiktan sonra ivedilikle
sorunlann giderilmesine cahsacaktir.

1.2.3. Ytiksek gerilim isletme sorumlusu her tiirlu ulasimim ve Idarenin elemanlarmm
kendisine nezaretine ihtiyac duydugunda bu elemanlann ulasimim, kendi araci ile veya
kendisinin temin ettigi uygun bir arag ile yapacaktir. Bu ara? igerisinde ulasim esnasinda
tehlike yaratabilecek herhangi bir unsur bulunmayacak olup yolcu tasimaya uygun bir



olacaktir. Yuksek gerilim isletme sorumlusu, isle ilgili ihtiyac duyacagi her tiirlii alet,
edevat ve cihazi kendisi temin edecektir.

1.2.4. Yuksek gerilim isletme sorumlusu her ttirlli 9alismasmi acil durumlar hari?, Idarenin
mesai saatleri ve calisma kurallanna uyarak yapmasi gerekmektedir.

1.2.5. Yiiksek gerilim isletme sorumlusu kendi sorumlulugundaki isler icin isin tehlikesine
vakif olmali ve bu konuda her tiirlii is, isci ve tesis giivenligini saglamalidir. Hastane
binalarinda acil ve zaruri durumlar disinda enerji kesimi yapmadan once mutlaka Idarenin
olurunu almasi gerekmektedir.

1.2.6. Yiiksek gerilim isletme sorumlusu, miicbir sebepler haricinde stirekli ulasilabilir
olmahdir. Yuksek gerilim isletme sorumlusu kendi sorumlulugundaki isleri bir baskasimn
sorumluluguna birakamaz. Kendisine bildirilen bir sorunda en fazla 2 (iki) saat i9erisinde
soruna ilk mudahaleyi yapabilmelidir.

1.2.7. Gerek goriilmesi halinde Idare, yiiksek gerilim isletme sorumlusunun bilgilerinden ve
tecriibesinden yararlanmak icin talepte bulunabilir .

1.2.9. Yuksek gerilim isletme sorumlusu olmaya istekli kisiler isi yerinde gormeli, bilgi
almahdir. Istekli tarafmdan i§ yerinde goriilmez ise, her tiirlii bilgiye sahip oldugu kabul
edilecek, is ile ilgili daha sonra yapacagi itirazlar degerlendirilmeyecektir.

1.2.10. Yuksek gerilim isletme sorumlusu bu teknik sartname ile aldigi i^ler icin Idarenin
elemanlarmi hangi maksatla olursa olsun rizasi olmadan kendisine yardimci olmaya
zorlayamaz. tdare elemanlarmm kendisine yardimci olmadigi bahisle sorumluklarmin ortadan
kalktigmi iddia edemez. Bu konuda Idarenin talimatlan ge^erli olacaktir.

1.2.11. Burada belirtilmeyen hususlar i^in yiiriirliikteki kanun, yonetmelik ve her tiirlii resmi
mevzuat gecerli olup, yiiksek gerilim isletme sorumlusu kanun, yonetmelik ve her tiirlii resmi
mevzuattan dogan sorumluluklarini ret edemez.

IKiNCi BOLiJM

2.1.KOMPANZASYON BAK1M ONAR1M TAKJP JSLERJ;

2.1.1. Tiiketim noktalarmdaki Sayaf endeks degerleri, ilgili mevzuat cercevesinde okunarak
takibi yapilacaktir. Sayaclann varsa uzaktan okuma sisteminden yoksa sayag uzerinde okunan
endeks degerleri yiiklenici tarafmdan takip edilecektir.

2.1.2. Yiiklenici; endiiktif ya da kapasitif enerji limitinin iizerinde tiiketim yapilmasi halinde,
kapasite asimi gibi nedenlerle Elektrik Dagitim §irketince tahakkuk ettirilecek bedelleri takip
etmekle yiikumliidiir.

2.1.3. Idareye ait ve listede belirtilen Tiiketim Birimlerinin cekmi§ oldugu (endiiktif veya
kapasitif) reaktif enerji miktarmin, ilgili mevzuatta belirtilen degerleri (EPDK'nm
belirledigi smirlari) a$mamasi iv'in gerekli takibi yapip kurumu bilgilendirecektir.



2.1.4. Yiiklenici firma tiiketim noktalarmm herhangi birinde Elektrik Piyasasi
Mevzuatinm ongordiigii endiiktif/kapasitif limit degerinin asildigmi tespit etmesi
durumunda IDARE'yi gerekli malzemelerin temini icin yazili olarak uyaracaktir. Idare,
Yiiklenicinin yazili dilekcesine istinaden dilekce tarihinden sonra malzemeyi temin edip
Yiiklenici Firmaya teslim edecektir.

2.1.6. Sozlesmenin imzalanmasma miiteakip; Yiiklenici, idarenin Elektrik aboneliklerine ait
mevcut kompanzasyon sistemlerini yerindc inceleyerek, sistemlere ait turn parcalann saghkh
cahsip 9ahsmadigim kontrol edecektir. Eger bu ilk kontrol sonucunda; kompanzasyon
sistemlerinin diizgiin bir sekilde cahsabilmesi i9in degismesi veya yeni monte edilmesi gerekli
parsalann gerekli oldugu dusiiniiliirse. yiiklenici tarafindan ivedi olarak rapor tutulacak ve
idareye sunulacaktir. Idare; yiiklenicinin raporun da belirttigi, kullanilmasi veya degistirilmesi
zorunluluk arz eden malzemeleri Yiiklenicinin raporunun idareye sunulmasma miiteakip
Yiiklenici Firmaya temin edecektir. Idare, soz konusu istenen malzemeleri Yiiklenicinin
teklif edecegi malzeme fiyatim uygun gordiigii durumlarda iicreti mukabilinde isi yapan
firmadan temin etmekte serbesttir. Yiiklenici Firma tarafindan Idare' nin onayi ile yedek parya
temini yapilacaksa eger bu parcamn montaj siiresi 24 (yirmi do'rt) saati gecmeyecektir. Aksi
takdirde sozlesme veya idari sartnamede belirtilen yaptinmlar uygulanacaktir. Kompanzasyon
panolannin iizerinde bulunan tiim ekipman baglantilan kontrol edilip gerekli olan durumlarda
miidahale edecektir. Boylece idarenin elektrik faturasma endtiktif ve kapasitif bedel
yansimasimn oniine gegilecektir. Yanh? yapilan montajdan yiiklenici, istenilen malzemenin
ozelliklerinin uyumsuz iiriin temininden idare sorumlu olup Idareye gergek di§i rapor vs.
sunulmasi durumunda Yiiklenici hakkmda gerekli yasal islemler baslatilacaktir. Yapilacak bu
islem igin yiiklenici herhangi bir iicret talep etmeyecektir.

2.2.YAPILACAK BAKIM CAL1SMALARINDA;

• Kondansatorlerin kapasiteleri kontrol edilecek.
• §alt malzemelerinin fiziki baglantilan kontrol edilecek.
• Reaktif Giic Kontrol Rolesi, kontaktor, salter, sigorta vb. malzemelerin test ve

kontrolti yapilacak.
• Panolann kontrolii (paslanma, kablo girislerinin kontrolii vb.) yapilacak.
• Ozelligini yitirmi§ malzemeler. idare tarafindan temin edildikten sonra yenileri ile

degistirilecek.
• Panolann genel temizligi yapilacak.

2.2.1. Yiiklenici idareden malzemeleri tutanak karsihgi alacak tutanakta malzemeyi seri
numarasi ile hangi tesiste kullanacagmi belirtecek ve kullanmadigi malzemeyi idareye
tutanakla teslim edecektir. Tesislerde kullamlamayacak durumdaki malzemeleri Yiiklenici
Firma yine tutanakla idareye teslim edecektir.

2.2.2 Tesisler aktif, endiiktif ve kapasitif degerler kontrol edilerek EPDK Elektrik
Piyasasi Miisteri Hizmetleri Yonetmeligi'nin ilgili maddelerinde belirtilen tolerans sinir
arallgmda olmasi saglanacaktir. Yonetmelikte sinir degisiklikleri olmasi halinde giincel



simr degerlerine uyulacaktir. Yapilan bu kontroller rapor edilecek ve sonuclar idareye
rapor halinde sunulacaktir.

2.2.3. Yiiklenici, tesislere bakim yagacagi tarihi idareye bakim tarihinden once
bildirecek ve bildirilen tarihlerde bakimlar yapilacaktir. Turn bakimlarda idarenin
gorevlendirdigi teknik personeller mutlaka bakima nezaret edecektir. Yiiklenici firma
idarenin tayin ettigi personellere gerekli egitimi verecektir. Yiiklenici yapacagi bakim ve
kontrollerde; idarenin is akisim aksatmayacak, idarenin ve Yiiklenicinin belirleyecegi
saat arahklarmda, bakim ve kontrollerini gerceklestirecektir

2.2.5. Yiiklenici Enerji Verimliligi 9er9evesinde tiim tesislerdeki tiiketimleri diizenli olarak
takip edecek, varsa yiik artislan idareye bildirecek, yiik artislan mevcut kompanzasyon
sistemlerinin kapasitesi iizerine 9iki§ gosteriyorsa idareye derhal yazili rapor vererek ek
sistemler yapilmasmi isteyecektir. Ek sistemlerin montaji yiikleniciye ait olacak bunun i9in
ihale bedelinden farkli bir iicret odenmeyecektir.

2.2.7. Olasi arizaya ilk miidahale siiresi trafo ve kompanzasyon icin, bakuni ustlenilen
sistemin ana islevini etkileyen arizanm yazih olarak ya da telefonla bildirilmesinden
sonra 4 (dort) saattir.

2.2.8. Yiiklenici bakim / anza onanm sonrasinda diizenleyecegi servis raporunu idarenin
belirledigi miidiir yardimcisi ile koordine edecek, imzasim / onayim alacak ve 1 (bir)
nushasmi idareye teslim edecektir.

2.2.9. Bu is. kapsammda yapilacak ttim i§ler Yapim ls.leri Genel §artnamesine, 6331 Sayih Is.
Saghgi Ve Giivenligi Kanuna, Enerji ve Tabii Kaynaklan Bakanhgi'nin Elektrik Kuvvetli
Akim Yonetmeligi, Tedas Genel Miidurltigu'nun Yonetmeliklerine, Fen ve Sanat Kurallarma
uygun olacaktir.

t§ bu teknik sartname 8 (sekiz) sayfadan olusmaktadir.

Murat DiVARCi A. CengizbiFTgl
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