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Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile 
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E k : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

• Maizemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin “T.C.Ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir,
• idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün 
içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
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ISIT M A , SO Ğ U TM A , FA N -C O İL , O T O M A SY O N  SİSTEM İ

BA K IM , O N A R IM  H İZM ETİ T E K N İK  ŞA R TN A M E Sİ

M AD DE I. K O N U VE K APSA M

Patnos Devlet H astanesi Ve A ğız Diş Sağlığı hizm et binasında yer alan;

1- SO Ğ U TM A  G RU PLA RI
2- O TO M A TİK  K O N TR O L SİSTEM İ
3- KLİM A SA N TR A LLERİ VE HÜ CRELİ A SPİR A TÖ R LER
4- SİRK Ü LA SY O N  PO M PA LA RI
5- FA N -CO İL D EV RELERİ

07.10.2018 -  08.10.2019 tarihleri arasında 1 yıllık periyodik bakım ı ve arıza durum unda onarım  
hizm eti yapılm ası işidir.

M AD DE 2. Y Ü K L E N İC İN İN  SO R U M L U L U Ğ U  VE PE R İY O D İK  BA K IM  DÜZENİ

A - G enel H üküm ler ile İlgili Y üklenici Tarafından;

Yüklenici bu şartnam ede belirtilen tüm  işleri yapm ak, diğer tüm  aksaklıkları giderm ek,
sistem lerin kendisinden beklenen tüm  fonksiyonları ilgili yönetm eliklere ve diğer tüm
standartlara göre yerine getirm esini ve em niyetli çalışm asını tem in etm ekle yüküm lüdür.

1. Tesisin işlem esi için kullanılacak yedek parça gerektiren bir arıza durum unda idare söz
konusu yedek parçayı yüklenici firm adan tem in edebileceği gibi diğer firm alardan da
tem in edebilir. İlgili yedek parçanın yüklenici firm adan tem in edilm esi durum unda
idarenin onayı alındıktan sonra değiştirilm elidir. İlgili yedek parçanın diğer firm alardan 
tem in edilm esi durum unda, yedek parçaların sistem e m ontajı yüklenici (bu şartname 
kapsam ında bakım  yapan) firm a tarafından yapılır. Y üklenici bu işlem  için idareden ek 
bir ücret talebinde bulunam az. Garanti kapsam ında olan parçaların  alınm ası, 
değiştirilm esi vs. tüm  hizm etler yüklenici firm a tarafından ücretsiz yapılır.

2. Y apılacak bakım  onarım  kurum un belirlediği personel nezaretinde yapılır. A rıza işleri 
nitelikli personel tarafından yapılm alıdır. Bakım  yetkisi yükleniciye aittir. İdare, 
yüklenicinin her türlü çalışm alarında isterse gözlem ci bulundurabilir. G özlem cinin 
tavsiyeleri dikkate alınır.

3. İşletm e sırasında m eydana gelen arızalar, yazılı, sözlü veya telefonla haber verilm esine 
m üteakip 2 saat içerisinde yüklenicinin yetkili elem anları tarafından K urum a gelinir ve 
arıza giderilir.

4. S istem lerde revizyon gerektiği durum larda yüklenici tarafından idareye verilecek 
revizyon listesi idare tarafından kabul edilinceye kadar sistem in çalışm ası sakıncalı 
görüldüğü takdirde güvenlik için sistem  işletm eden alınır ve durum  İdare Yetkilisine 
bildirilir.

\

5. Y üklenici firm a sözleşm e kapsam ında yapacağı çalışm alarda 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş 
G üvenliği K anununa ve bu K anuna bağlı olarak çıkarılm ış ve çıkarılacak olan tüm  tüzük, 
yönetm elik ve genelgelere uygun olarak yapm a konusunda tam am en sorum ludur.



6. Arıza, parça değiştirilm ek suretiyle giderilecekse İdareye yazılı olarak rapor edildikten 
ve onay alındıktan  sonra, parçanın Bitlis içinde tem ininde 24 saat; Ü lke içinde tem ininde 
ise 72 saat içinde tüm  sistem ler güvenli çalışır hale getirilir.

7. Yedek parçanın yurt dışından gelm esi halinde yasal prosedürlerin  gereklerine göre ve 
azam i 1 (Bir) ay içinde tem in edilir ve tüm  sistem ler güvenli çalışır hale getirilir.

8. Sistem in m untazam  bir şekilde rutin periyodik bakım ları yapılır, yüklenici em niyet için 
gerekli gördüğü her türlü ayarı yapar, tüm  sistem lerin toz ve p isliklerden tem izlenm esini 
sağlar, yağlam a işlem ini uygun yağlar kullanm ak suretiyle yapar. Tesisatta kullanılan 
ve/veya kullanılacak olan her türlü yağ, üstüpü, bez, m alzem e ve bilum um  alet edevat 
yüklenici tarafından tem in edilir. Y üklenici firm a, bunun için ek bir ücret talebinde 
bulunam az.

9. Ekipm anları besleyen şebeke, jeneratö r vb. a lte rnatif kaynakların uygunluğunu 
sağlam alıdır.

10. Y üklenici tarafından hazırlanan “A rıza Bakım  Fişleri” ve “Periyodik Bakım  Fişleri” 
taraflarca im za altına alınır.

11. Firm alar; sistem i ayrıntılı bir şekilde inceleyerek, varsa buralarda yapılm ası zorunlu 
değişiklikleri tekliflerinde dikate alır ve buna göre tek lif  verirler. Firm a, sistem in ve 
tesisatın ın  uygun durum  ve boyutlarda olm adığı iddiasıyla herhangi bir talepte 
bulunam az ve tek lif  verm ekle bu durum u kabul etm iş sayılır.

12. Firm a; herhangi bir m ahalde çalışırken, diğer bir im alata zarar ve ziyan verm em ek için 
gerekli her türlü  önlem i alm ak zorundadır. B öylesi bir olayın vukuunda m eydana gelen 
her türlü zarar ve ziyan firm a tarafından karşılanır.

13. İdare; üretim  için m ahalline getirilm iş bütün m alzem e ve donatıyı kontrol etm eye yetkili 
olup, gerektiğinde değiştirm e veya reddetm e hakkını saklı tutar. Firm a; kullandığı 
m alzem enin veya yaptığı işin her zam an hesabını verebilecek şekilde gerekli kayıtlarını 
tu tm akla yüküm lüdür. Firm a; m alzem e ve donatının herhangi bir şekilde kaybına sebep 
olursa, bu m alzem e ve donatıyı ivedilikle aynı özellik  ve kalitede olm ak üzere 
sağlam akla yüküm lüdür. Bunun için idareden ayrıca bedel talep edem ez.

14. Y üklenici, B akım -onarım  sırasında veya her türlü  arızaya karşı yapılan ve/veya yapılacak 
m üdahale esnasında, İdarenin ilgili e lem anlarının da iştiraki, nezaret etm esini sağlar. 
Aksi takdirde yüklenici firm a herhangi bir bakım  onarım  ve arızaya m üdahale yapamaz.

15. Y üklenici firm a; sözleşm eyi im zalam asına m üteakip ayrıntılı ve açıklam alı periyodik 
bakım  onarım  iş program ını, periyodik bakım - onarım  ve arıza kontrol foylerini ve 
gerekli olan tüm  defterleri İdareye verir. A yrıca, iş bu teknik şartnam eye ve diğer yasal 
talim atlara uygun olarak bir bakım  talim atnam esi hazırlar ve herhangi bir arıza 
durum unda acil ilk m üdahale talim atı da hazırlayıp idarenin görevlisine verir.

16. Y üklenici; İdare tarafından arızalarm , sorunların  ve isteklerin bildirilebilm esi am acıyla 
Çağrı M erkezinin  adres, telefon, faks, e-posta, m obil telefon bilgileri İdareye bildirir.

17. İdareye teknik  destek verm ek am acıyla servis personellerinin kim liği önceden İdareye 
bildirilir.

18. Bakım  hafta  içerisinde veya -İdarenin talebi doğrultusunda- hafta sonu Cum artesi- Pazar 
günleri yapılır, arızaya m üdahaleler ise hafta içi, hafta sonu ve resm i tatil günlerinde de



devam  eder. Y üklenici kullanım  esnasında tem el sağlık, güvenlik ve em niyet 
gereklerinin devam lılığını tem inen bakım  yapar. Y üklenici teklifini verirken hafta sonu 
veya hafta  içi çalışm aya göre tek lif  verir, bu sebeple idareden ek bir ücret talebinde 
bulunam az.

19. Bakım  yapm akla görevli personelin uğrayabileceği iş kazaları ile bu kişilerin üçüncü 
kişilere ve sistem lere doğrudan ya da dolaylı olarak verecekleri zararlardan yüklenici 
kusursuz sorum ludur.

20. Y üklenici bakım  ve arızalara m üdahale sırasında aşınm ış, yıpranm ış veya arızalanm ış 
olan parçaları İdareye bildirm ek zorundadır.

21. M ontaj esnasında parçaların  arızalanm asından yüklenici sorum ludur.

22. Periyodik bakım  ve onarım , parça değişim i, arızanm  giderilm esi, vs. sırasında veya
sonrasında, sistem de veya sistem i m eydana getiren ana ya da yardım cı parçalardaki ve 
akşam lardaki her türlü iş ve işlem ler (söküm , takım , kesim , kaynak, taşlam a, delm e, diş 
açm a, m alzem enin  m ahallinden başka bir yere götürülm esi, geri getirilm esi, hurda 
m alzem enin İdarenin belirleyeceği ve/veya göstereceği yere nakliyesi, vs.) yüklenici 
firm a tarafından ücretsiz olarak yapılır.

23. S istem deki arızanm  Yükleniciye yazılı, sözlü ve/veya telefonla haber verilm esinden 
itibaren arızalanan sistem e m esai saatleri içerisinde (Pazartesi-C um a 09.00-18.00) azami
2 saat genel tatil günlerinde ise, 4 saat içerisinde m üdahale edilir ve sistem lerin hepsi
güvenli şekilde çalışır hale getirilir.

B - Periyodik Bakım  Düzeni;

Periyodik bakım  düzeninde yapılan kontrollerde ayarlanm ası gereken, tam ir edilm esi gereken 
ve/veya eksik olan unsurlardan tam am lanm ası gereken her türlü  şeyi yüklenici firm a kurum dan 
herhangi bir ek ücret istem eden İdarenin onayı ile yapar.

1. SO Ğ U TM A  G R U PLA R I

•  C ihazlara yılda dört sefer periyodik bakım  yapılacaktır.
• C ihaz arızalarına ücretsiz hizm et verilecektir.
•  C ihazların sezon geçiş işlem leri bakım  dâhilinde ücretsiz olarak yapılacaktır.

K oruyucu periyod ik  bakım  aşağıdaki m addelere uygun olarak yapılacaktır
•  C ihazların ses ve titreşim  kontrolü.
• Soğutucu gaz kaçak kontrolü.
•  K ondenser batarya tem izliği. (Sezon başlarında kim yasal kullanılarak)
• Şebeke elektrik akım ının kontrolü. (Fazlar arasında dengesizlik)
•  Bütün elektrik bağlantılarının sıkılık kontrolü.
• E lektrik panosu bakım ı ve kontrolü. (K ontaktör, term ik, sigorta)
•  K om presörlerin  ve fanların  akım  kontrolünün yapılm ası.
•  E lektronik kartların  bakım ı. (Tem izlik, izalatör)
• G eçm işe dönük alarm  kodlarının kontrolü.
• C ihazın set ayarlarının kontrolü.
• C ihazın o tom atik kontrol elem anlarının kontrolü ve testi. (Sezon başı Start-up esnasında)
• C ihazın sezon başlarında start-up, sezon sonlarında kapatılm ası.
•  Sezon geçişlerinde antifriz konulm ası ve bom e ölçüm ü.

Sistem  uygun ise, sezon sonunda gazın toplanm ası.



' •  Drier, yağ filtresi, kom presör filtresi kontrolü.
•  Expansion v a lf  kontrolü ve testi. (E lektronik ise)
• Yağ pom pası kontrolü. (Sistem  uygun ise)
•  K om presör veya reciver tankı elektrikli ısıtıcı kontrolü. (Sistem  uygun ise)
• Yağ seviyesi kontrolü.
•  G ruba gelen su debisi ve fark basınç kontrolü.
•  Pislik tutucuların  kontrolü

2. O T O M A T İK  K O N T R O L  SİSTEM İ

• Sistem in yılda 2 sefer periyodik bakım ı yapılacaktır.
• Sistem in arızalarm a ücretsiz hizm et verilecektir.
•  Sistem in yılda iki sefer back -u p  lan  alınacaktır.

K oruyucu periyod ik  bakım  aşağıdaki m addelere uygun olarak yapılacaktır
• Saha istasyonları (M BC panoları ) ve otom atik kontrol cihazlarının periyodik bakım ları 

yapılacaktır.
• O tom atik kontrol cihazlarının param etre ayarları kontrol edilecektir.
• Sahada bulunan otom atik kontrol vanalarının strokları ve dam per m otorlarının bağlantı ve 

fonksiyonları kontrol edilecektir.
•  Periyodik bakım  hizm etleri, İdare ile karşılıklı olarak belirlenm iş tarihlerde yılda iki kez 

verilecektir.
• Periyodik bakım  hizm etleri sırasında tespit edilen arızalı cihazlar ve yapılan incelem e 

sonuçlarına göre yakın gelecekte bozulacağı tahm in edilebilen cihazlar, detaylı bir şekilde 
idare’ ye rapor edilecektir.

•  O tom atik kontrol elem anlarının bakım ları yapılacaktır. V ana salm astralarının sızdırm azhğı 
kontrol edilecek, vana mili tem izlenecektir. V anaların doğru strokta olup olm adıkları 
kontrol edilecek, dam per bağlantı m illerinin sıkılığını ve doğru şekilde çalışıp 
çalışm adıkları kontrol edilecektir. Tüm  saha duyar elem anlarının, vana ve dam per 
m otorlarının ve kontrol paneli tarafındaki bağlantıları kontrol edilecektir.

•  PLC m odüller ile saha ekipm anlarm m haberleşm e ve 0-10 V sinyal kontrolü yapılacaktır.
•  DDC ve M CC elektrik panoları içerisindeki elektrik bağlantı ve voltaj kontrolleri 

yapılacaktır.

3. K LİM A SA N T R A L L E R İ VE H ÜCR ELİ A SPİR A T Ö R L E R

• C ihazlara yılda altı sefer periyodik bakım  yapılacaktır.
•  C ihazların sezon geçiş işlem leri, bakım  dâhilinde ücretsiz olarak yapılacaktır.

K oruyucu periyod ik  bakım , aşağıdaki m addelere uygun olarak yapılacaktır
•  H ava debisi ayar dam perlerinin kontrolü.
• K lim a santrali m odüllerinin genel tem izliği.
• M odüller arası bağlantı ve kapak bağlantı contalarının durum unun ve hava kaçak 

durum unun kontrolü.
• D am perlerin çalışırlılığm ın kontrolü.
•  C ihazların  o tom atik kontrol elem anlarının kontrolü ve testi. (D am per m otoru, don 

term ostadı, fark basınç anahtarı, üç yollu vana ve vana m otoru, sensörler, ve kum anda 
paneli.)

• E lektrik panosu kontrolü ve bakım ı. (K ontaktör, term ik ve sigorta)
• Fanlar:
•  K irlilik, hasar, korozyon ve montaj doğruluğunun kontrolü.
• Fan balansının kontrolü.
• Yatak sesinin kontrolü.



' •  Y atakların yağlanm ası, (uygun ise)
•  Fan m ontaj cıvatalarının sıkılığının kontrolü.
• Fan tahrik m ekanizm asının  kontrolü.
• T itreşim  kontrolü.

Isıtıcı B ataryalar
•  H ava tarafında kirlilik, hasar ve korozyonun kontrolü.
•  Su devresinin kontrolü.
• Su devresindeki havanın tahliyesi.
• H ava tarafın ın  tem izliği.

Soğutucu B ataryalar
• H ava tarafında kirlilik , hasar ve korozyonun kontrolü.
•  Su devresinin kontrolü.
•  Su devresindeki havanın tahliyesi.
•  Drenaj ve sifon çalışırlıhğm m  kontrolü.
• D am la tutucunun kontrolü.

Filtreler
• Kirlilik, korozyon ve hasarın  kontrolü.
• M anom etre ile fark basıncın kontrolü.
•  Filtre sızd ırm azhk kontrolü.
•  G erektiğinde filtre elem anlarının değişimi.
• S ızdırm azhk elem anlarının kontrolü.
•  Genel Tem izlik.

Dam la T utucular
• K irlilik, hasar ve korozyonun kontrolü.
• Su drenaj hattının çalışırlılığm m  kontrolü.

Elektrik  M otorları
• K irlilik, hasar ve korozyonun kontrolü.
• Yatak sesisin kontrolü.
• Y atakların yağlanm ası.
• M otor ayakları bağlantı civatalarm ın sıkılığının kontrolü.
• M otorun çektiği akım ın ölçülm esi ve etiket değeriyle kıyaslanm ası.
• M otor term inallerindeki kablo bağlantılarının kontrolü.

K ayışlar
• K irlilik kontrolü.
•  H asar ve aşınm anın kontrolü.
• Kayış gerginliğinin kontrolü.
• Kayış -  kasnak hizalam asının açısal kontrolü.
• G erektiğinde kayışların  değişim i.
• Kayış -  kasnak m uhafazası genel kontrolü.
• Genel tem izlik.

K asnaklar
• K irlilik, hasar ve korozyonun kontrolü.
• Kasnak sabitlem e civatalarm ın sıkılık kontrolü.

4. s i r k ü l a s y o n  PO M PA L A R I



‘ • C ihazlara yılda iki sefer periyodik bakım  yapılacaktır.
•  C ihazların  sezon geçiş işlem leri, bakım  dâhilinde ücretsiz olarak yapılacaktır.

K oruyucu periyodik  bakım , aşağıdaki m addelere uygun olarak yapılacaktır
• K irlilik, hasar ve korozyonun kontrolü.
•  Yatak sesisin kontrolü.
• Y atakların yağlanm ası(cihaz uygunsa )
•  M otorun çektiği akım ın ölçülm esi ve etiket değeriyle kıyaslanm ası.
• M otor term inallerindeki kablo bağlantılarının kontrolü.
• E lektrik panosu kontrolü ve bakım ı. (K ontaktör, term ik ve sigorta)
• Pom pa salm astralarının kontrolü.

5. FA N -C O İL SİST EM İ

K oruyucu periyod ik  bakım  aşağıdaki m addelere uygun olarak yapılacaktır
• Yılda 2 defa fılter tem izliği yapılacak
•  İç ünite batarya tem izliği. (K im yasal kullanılarak yılda İdefa  )
• Şebeke elektrik akım ının kontrolü yapılacak
•  Bütün elektrik  bağlantılarının sıkılık kontrolü.
• Fan-coil su akışı control edilecek ve havası alınacaktır.
• E lektronik kartların bakım ı. (Tem izlik, izalatör)
• Term ostat fonksiyon kontrolü yapılm ası.
•  Arızalı olan term ostatlar firm a tarafından ücretsiz onarım ı yapılacaktır.


