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SA&LIK BAKANL1GI

TUTAK DEVLKT HASTANESI

1. SARTNAMENIN KONUSU, AMACI ve YAIMM $EKLi:

1.1. KONUSU: 1$ bu teknik sartname TUTAK Devlct I lasiancsi 'nc (Bu §artnamede "idarc "
olarak anilacaktir ) hagli idarece belirlcnen ve a$agidaki listcdc bulunan lesislcrinin yiiksek
gerilim i§letmc sorumlulugu, iraib bakim onanm i§leri vc kompan/asyon sistemlcrinin 12 ay
sure ile bakim-onanmlannin yapilmasi, idare tarafindan yukleniciyc vcrilccck i l g i l i
mal/emelerin sisteme monlajimn yapilmasi, sistcmin takibi vc is.in siircsi boyunca
olu§abilccck cndCik t i l ' vc kapasitifctvalarmin kontrol cd i l ip idarcnin b i l g i l c n d i r i l m c s i d i r .
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1.2. AMAC: TUTAK DEYLKT HASTANESI' nc ait bclirtiicn vc idarecc ileridc cklcncbilccck
lesislcrdc bu lunan tralblann saghkli cali§masi vc olusabilecck endukiil ' vc kapasii i l"
tiikctimlcrin elcktrik laturalanna yansililmamasi. yuklcnici tarafindan gcrckli bakim, onarim
vc t a k i b i n in yapilarak kurumumu/un c n d u k t i l ' vc kapasitit' cc/a odenicmcsini
amaclanmaktadir.

1.3. I$IN TANIMI VE BIRiM FIYATA DAHIL OLAN GiDERLEK: idarc tarafindan
bclirlik-n tesislerin; trafo bakimlari, olu^acak herhangi bir anzada parca dcgis.imi i le
kompan/.asyon sistemine sabit kondansator montajinm yapilmasmdan, varsa role
sistcminin tanituninin ve grup di/ili'jinin yapilmasmdan, arizali olan kondansatiir-
kontaktor vs. malzemclerin Idareden temin edilcrek montajinm yapilmasmdan, mcvcut
sistemdeki an/all her tiirlii nial/cmenin Idareyc teslim cdilmesindcn, aktif- cndiiktif -
kapasitif tiiketim degerlerinin takip edilcrck Idarcnin cndiiktif ve kapasitif cczaya
girmemc.si icin gerekli unlem ve tedbirlerin almarak gerekli bakim-onanm ve ycnileme
islcmlerinin yapilmasmdan, Ihtiyav duyulan her tiirlii ara<; temininden (Arac vs, Yakit,
Bakim, Sigorta vs araein turn giderlerindcn), Maize me Nakliycsinden, Personcl
(, ali^tirilmasmdan, Isin yurutulmesi csnasmda (1.3. Maddesinde belirtilen ) tiim giderler
hiriin fiyata dahildir.

SURESi: 365 (u^ yiiz altmi§ bcs) takvim guniidtir.



2. TANIM VE KISALTMALAR

iDAKK: TUTAK DKVLET I IASTANESJ

KPOK: H n e r j i I'iyasasi Denctlcmc Kurumu

K L J R I J L : Hncr j i Piyasasi Dii/enleme Kuru lu

IDARE TUKETlM BIRIMLERi: Mahallcri belir t i lcn idarc tukctim binmlcr i ilc bu
sarlname kapsamma dahil cdi lmeler inin talep edilmesi durumunda so/lesmeye cklenebilccek
olan Idarcyc ait tukctim noktalan.

TEDA$: Tiirkiye Klektrik Dagitim Anonim §irkcti

DAGITIM $iRKET: Bolgesindeki sorumlu Hlekt r ik Dagilim Anonim §irkctlcri

ELEKTRIK PlYASASI MEVZUAT: 6446 sayili Hlektrik Piyasasi Kanunu vc bu kanuna
dayali olarak cikanlan clektrik piyasasma i l i ^ k i n yonctmclik, lisans, tcblig, genclge, ku ru l
kararlan vc duzenlcyici diger i^lemlerini.

SAYACLAR HAKKINDA TEBLlC: 30.12.2004 tarih vc 25686 sayil i Resmi Ga/ctede
yaymlanarak Clekt r ik Piyasasmda kullamlacak sayaclara ait lebligi

DENGEI.EME VE U/KA§TIRMA YONETMELlGi: 14.04.2009 tarih vc 27200 sayi l i
Resmi Ga/ctcde yaymlanarak yiiriirliige giren yonctmclik.

YUKSEK GERiLIM TESISLERI I$LETME SORUMLULUGU YONETMELlGl
30.11.2000 giin vc 24246 Sayili Resmi Ga/ctede yayimlanarak yiirurlugc giren " l i l ck t r ik
Tcsisleri K u v v e l l i Akim Yonetmeligi" ve 18.03.2004 gun ve 25406 Sayili Resmi (ia/etcdc
yayimlanarak yiirurliige giren Tiirk Miihcndis ve Mimar Odalari Birligi l i l c k t r i k Miihcndislcri
Odasi Hlektrik Yuksek (ierilim Tesisleri i§lctme Sorumlulugu Yonetmeligi.

I^ARTNAME: t§bu Tcknik §artnamc ve ekler ini ifade eder. Teknik ^artname iki boliim
hal indedi r . Birinci boliimde yiiksek gcril im i§letmc sorumlulugu ve tratb bakim onanm i§lcri.
i k inc i boliimde kompan/asyon bakim, onanm, takip i§leri tanimlanmi§Ur.

3. GENELESASLAR

3.1. istcklilcr. teknik sartnamenin her sayfasmi; "OKUMIJ^, ANLAMI$ VE AYNEN
KABUL ETMJ§" kabul edilceeklir. Yuklcnici talep edilen bakim, onanm i§i ilc i lgi l i olarak
alamnda u/man kisilerle hi/met vereeegini muayenc kabul komisyonuna laahhiil edeeektir .
Yuklcnic i so7,lc§me ba§langn; tarihinden itibaren gilt; traiblari ve kompan/asyon panolarmda
mesai saatferi icinde veya di§mda hafta sonu tatil lerinde, gerektiginde resmi ve dini bayram
lalillerinde dahi takip ve bakim onanm i§lcrinin yapacaktir.

3.2. Taraflar is bu teknik sartnamc vc ckleri kapsamindaki hak vc yukumliiluklerini; dogrudan
veya dolayli olarak hicbi r sckil vc sureltc, bir baskasma vereme/, devredeine/ vc salama/.

3.3. Idarcnin Hlek t r ik Abonelikleri Listesi sozlesme tar ih inde gu'ncellenecekur. Tarallar
arasinda so/lesmcnin im/alanmasi oneesinde gerckse im/alandiklan sonra; Y u k l c n i c i n i n



mcvxual geregi ihtiyac duyacagi ve lalep edeccgi turn bi lgi ler i , idare yukleniciye vereeekt i r .

3.4. istckli ler tarafmdan fiyat tckl i f lcr i TI, cinsindcn vcrilccek olup baska para h i r i m i geeerli
olmayacaktir . Turn odemeler TL olarak yapilaeaktir .

3.5. $arlname maddclcri arasmda, ee l iski l i durum ortaya cikmasi halinde, idare Ichine olan
madde baglayieidir.

3.6. Bu teknik sartnamede bel i r l i len hususlar dismda Hleklr ik Ji^ Tesisleri Yonetmeligi,
Hleklrik Tesisleri Topraklama Yonetmeligi ve 4077 numaral i Ti iket ic in in Korunmasi
Hakkinda Kanun ve 98/37/at makine emniyeti yonetmeligi hiikumleri ge9erl idir .

3.7. Jsi alan I'irma, ^artnamede helirtilen hususlan uygulamak ile yukiimludiir. ^artnamedc
helir l i lmeyen hususlarda IZPDK mev/uati, konu kapsammdaki diger mev/ual vc
yonetmeliklcr geccrlidir.

3.8. 'I ek l i f a lman h i r im Hyat so/le§me siircsi hoyunca sabit oiacaktir.

3.9. ^'ali^an turn personelin i§in siiresi boyunca ve sonundaki i§ Kanunundan dogan tiini vasal
haklan (Kidem ihbar Tazminati, vb.) flrma tarafmdan kar^ilamr. Aynca hak cdi§ odemeleri
sirasmda, bu i^e i l i ^k in Sigorta Kurumuna odcnmemi^ pirim borcu olmadigini kamt layic i
belgeler getirilmeden hak edi§ 6'denmeyecektir.

3.10. J^i alan firma Yuklenic i , §artnainede bel i r l i len hususlan uygulamakla y u k u m l u d C i r .
$artnamelcrde belirtilmeyen hususlarda linerji Mevzuati ve Kanunlan, I -PDK'nm i l g i l i
Yonetmelikleri ve Tebligleri, 4734 sayili Kamu ihalc Kanunu, Mai Alim Ihalelcri Uygulama
Y(inctmeligi, Kamu thaleleri So/lesme Kanunu ve i l g i l i Yonetmeliklcr geeerlidir.

3.11. r i rmamn dii/enleyccegi periyodik bakim Raporuncla, i lrmanin \ c t k i bclgcli
mu'hendis inin onayi oiacaktir.Bakim islemi firma tarat'mdan bir bakim
leknikeri/teknisyeni/ustasi taralmdan ve firma muhendisi go'zetiminde gereeklcsecektir.

3.12. Yi ik lenie in in an/,ali oldugunu bildirdigi pareanm yanlis ya da ihtiya^; olmayan hir parea
oldugunun tcspiti yapildiginda ve anza durumunda sartnamedc belirl i len ari/aya miidahulc
stireleri dikkate alinacaktir. Belirtilen nedcnlerle sistemin kapali kaldigi ve an/ay a
mudahale cdilmedigi vcya ge^ kalmdigi her takvim giinu i^'in sozle^mc vcya idari
$artnamedf belirtilen yaptinmlar uygulanacaktir.

3.13. Yuklenici firma, bakim ve an/alarda i§e ba§lamadan once biittin i§ ve can
giivenligi ilc ilgili kanun ve yonetnicliklerine uygun tedbirlerini alacaktir. Hi/metin
ifasinda gerck ihmal, dikkats i / l ik , tcdhirsi/lik, gerekse ehliyetsi/ eleman kul lanmaktan
veya herhangi bir nedenle meydana gelebilecek ka/alardan Yuklenici gerekli (inlemleri
alacaktir. Yuklenici cali^tirdigi elemanlarin, gorevin yerine getirilmesi esnasinda uvuncii
§ahislara kar§i verdigi zaran tan/inilo sorumlu oiacaktir.

3.14. Yliklcniei her turlii ean ve mal giivenligi tedbirlerini almak zorundadir. Bu nedenle
yuk len i c i teknik ek ib in i gerekli is giivenligi donammi ile donatmak xorundadir. is giivenligine
aykin ealisilmasi halinde hastane idaresinin karariyla so/lesme tek laralli olarak lesih
edileeektir.
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3.15. Firma bi ld i rd ig i adrcsine her liirlu tehligat iein ikamelgah beyan e t t i g i n i . huraya
yapilacak lehligatlann kendisine yapilmis sayilacagini ad res degistirmesi halinde yenisinin

ya/ ih olarak h i ld i rcccgin i , aksi takdirde eski adresi yapilan tebligatin geeerli o ldugunu kahu l
eder. Yuklen ie i ikamet olarak bi ldirdigi adreste is gunleri saat 08.00-17.00 arasi yapi lacak
temas ve isleklcri karsilamak iizcre tclefonlara cevap verecek bir gorevliyi is basmda

bulundurmayi taahhut etmis sayilir. Aynca firma, 7 gun 24 saat ulasilabileeek cep telefonu
numarasini b i ld i rmek /orundadir.

4. YUKLENICI FIRMADAN TALKP EDILENLKK

El.EKTRIK MUHENDISi i^IN Cerckli bclgclcr;

• Trafo iein servis yetki belgesi.
• Panolar iein Reakt i fgue Kompan/asyunu ve l l a rmonik le r belgesi
• 2019 y i l i Bleklrik I k V iistu ve I k V alti SMM ve Yuksek ( ic r i l im Tesis i§letmo

Sorumluluk belgesi,
• 2019 Biiro '1'cscil belgesi.
• Onayli diploma fotokopisi,

NOT: Verilen lekl i l ler le b i r l i k t e y u k a n d a k i evraklar sunu lacak t i r .

BiRINCiBOLUM

1.1.YUKSEK GKRiLIM TF.S1SLERJ JSLETME SORUMIAJLUCU vc TRAFO
BAKIM-ONARIM JSLERJ;

1 . 1 . 1 . Yuksek Gerilim Isletme Sorumlulugu, hu sartnamcnin aynlmaz bir parv'asi olan
18.03.2004 gun ve 25406 Sayili Resmi Gazetede yaylmlanarak yiirurliige giren TMMOB
Flcktrik Miihendisleri Odasi Yuksek Gerilim Tcsisleri I§letme Sorumlulugu Hi/met
Siizlesmesine ve 30.11.2000 giin ve 24246 Sayili Resmi Ga/etede yaylmlanarak yiirurliige
giren "Elcktrik Tesisleri Kuvvetl i Akim Yonetmeligi'ne giire yapilacaktir. EMO
tarafindan, hu teknik sartnamv ekinde bir iirnegi vvrilen yiiksek gerilim i^letme
sorumlulugu sozlesmesinin, bu teknik §artname ile belirlenen isin baslayacagi giinc
kadar olan sure zarfmda degismesi halinde EMO tarafindan hazirlanan yeni ve geeerli
yiiksek gerilim isletme Sorumlulugu hizmet sozlesmesi kabul edileeektir.

1.1.2. Yuksek gerilim isletme sorumlusu. al^ak gerilim ana dagitim panosundan sorumludur.
Pant) u/erindeki her liirlii elektriksel iste islelme sorumlusunun oluru ahnacakttr. Aleak
gerilim ana dagitim panosu ii/crinde. hasar meydana gelmesi, sigorta veya termik manyclik

salterlerin veya buna benzer koruma elemanlanmn aemasi halinde sebebi araslinlarak gerek

goriilurse isletme sorumlusu tarafindan tdareye §ifai veya ya/.ih rapor verileeektir.



1.1.3. a-) isletme sorumlusu, Idarenin turn trafolarim yilda en a/ bir kez temizleyccektir.
1 rafolar ayda en az bir kez kontrol edilecektir.

h-) Bu'Uin elcktrik ve mekanik baglantilarimn gev§eklik yoniindcn kontrollcri yapilarak
gerekmesi halinde tamiri yapilacaktir.
1.1.4.Yuklenici firma, yilda bir kez isjetme ve paratoncr topraklama olciimleri yapacak olup
idareyc bildirecektir.

1.1.5. isletme sorumlusu, trafo bakimlanm kendisi yapacak veya kendi sorumlulugunda
ba§kasma yaptirabilecektir ve servis bakim Ibrmunda ytiklenici firmanin yctkili miihcndisinin
irn/asi olacaklir.

1.1.6. isletme sorumlusu, trafolan kontrol cttikten sonra, sorun olup olmadigma
bakilmaksizm, kontrol yaptigi binada gorevli veya Idare adina hareket cden bir ki§i ile
ycrinde durumu tutanak altma alacak veya varsa matbu formunu diizenleyecek,
evrakin bir niishasim is bitiminde Idareye teslim edccektir.

1.1.7-Sarf malzemc olarak kullanilan yag, filtrc, kayis, vs gibi malzemeler yiiklenici
flrma tarafindan guvenli bir sekilde hastane ortammdan uzakla^tinlip imha edilecektir.

1.1.8. Traiblarda bir sorun gorulmesi halinde veya degi§ik durumlann algilanmasi halinde
islctme sorumlusu en hizli sekilde ve 7/24 gun ve saat esasma gore sorunun ^ozuinu iyin
gerekli calismalan yapacaklir. Burada belirtilnieycn hususlar icin yiiksek Gerilim Isletmc
Sorumlulugu Hizmct Sozlesmesi ve Yuksek Gerilim Isletmc Sorumlulugu Yonetmeligi
hukiimlcri gecerlidir.

1.1.9. Trafo degisimi, gerilim trafosu, akim trafosu, yuksek gerilim sigortasi dcgisimi, izolator
degi§imi, her tu r lu yuksek gerilim kablo degisimi, yiiksck gerilim kablo tamiri, yuksek ger i l im
kesici tamir veya degi§imleri, saya^ degisimi, hiicrc i^erisindeki parca degisimleri, isletme
sorumlusu tarafmdan veya Idarenin uygun gormesi halinde isletme sorumlusunun
sorumlulugunda vc gozetiminde i lgi l i firma ve/veya kisilerce yapilacaklir. Temin edilecek
malzemeler i§letme sorumlusunun lalep ettigi ve uygun gordiigu malzemcler olacaktir.
Kullamlmasi veya degistirilmesi zorunluluk arz eden malzemeleri Yuklenic in in raporunun
Idareye sunulmasma muteakip idare gerekli fiyat arastirmasi yaptiktan sonra Ytiklenici
Firrnaya Icmin edecektir. Jdare. so/ konusu istcncn malzemeleri Yuklenicinin teklif edeeegi
malzemc fivatmi uygun Rordu'gu durumlarda iicreti mukabilinde isi yapan i'lrmadan temin
etmektc serbesttir. Jdareye bagli tesislerde yerel elektrik dagitim sirkcti tarafindan
yapilacak her tiirlii elektrik dagitim duzenlemesinde, 1 kV ve iizeri elektrik beslemesi
oldugu siirece isletme sorumlusunun sozlesme ve teknik sartname ile belirlenen
sorumluklari devam eder. Isletme sorumlusu ayni zamanda bu §ekilde elektriksel
degismelcr oldugu durumlarda, Idareyi yapdaeak i§ler ve kanuni diizenlemelcr
hakkinda bilgilendirir. Idarenin talebi halinde, yerel elektrik dagitim ?irketi ile
dogrudan muhatap olur vc isleri organize eder.

1.1.10. isletme sorumlusu, Idarenin gorevlendirecegi personele, trafolar hakkinda asgari
bi l inmcsi gerekcn hususlar ve acil durumlarda yapilmasi gereken asgari islerin egi t imini



verccek vc idareyc yazili olarak hildirecektir, bu konuda bir talimat ha/irlayacak ve trafb
mcrkezlerinde goruliir yerlerc usilmusini saglayacaktir.

1 1 1 . I I . Yiiksek gerilim isletme sorumlusu, yiiksek gerilim giizergahlarinda almmasi
gcreken tiini tcdbirlcrin almmasini saglamak vc isin yapilip yapilmadigini takip t'tmeklc
sorumludur.

1.1 .12. Yuksck gcrilim isletme sorumlusu, tratb gu/crgahlarinda konmasi gcrckcn turn uyan
isare t lc r in in konmasmi vcya tamamlanmasmi, olusmasi halinde degiscn mev/uata u y u n i l u
hale get i r i lmesini saglamak ve i$ in yapilip yapilmadigim takip ctmckle sorumludur .

I.2.DIGER HUKUMLER;

1 . 2 . 1 . Yuksck gcrilim isletme sorumlusu, Elektrik IMiihcndislcri Odasmdan abnmi$ 1 kV
ii-stii yiiksek gerilim isle (me sorumlusu olmak icin SMM belgesinc ve Yiiksek Gcrilim
jslctmc Sorumlulugu Yetkilendirmc Bclgclcrinc sahip olmali ve bu belgeler sozlcsmeye
csas yil icin vizeli olmalidir. Yiiksek gerilim isletme Sorumlulugu kisiscl olarak
vcrileecginden firmalar isletme Sorumlulugu alamazlar, bu Sorumlulugu alabilmclcri
icin calisan her bir bu ise uygun clcktrik miihcndisinin so/lcsmcye taraf olarak im/;i
atmasi gerekmcktcdir. Bu konuda 18.03.2004 giin vc 25406 Sayili Res mi (iazetcdc
yayimlanan hiikiimler gcecrlidir.

1.2.2. Yuksck geri l im i^letmc sorumlusu so/Jesmenin im/alandiklan sonra i v e d i l i k l c
sorunlarm giderilmesinc cahsacaktir.

1.2.3. Yiiksek ger i l im isletme sorumlusu her tur lu ulasimmi ve Idarcnin e lemanlarmm
kendisine ne/.aretine ihtiyat; duydugunda bu elemanlann ulasimmi, kendi araci i le vcya
kcndis in in tcmin eltigi uygun bir arac ile yapaeaktir. Jiu arat; icerisinde ulasim esnasinda
tchlike yaralabilecek herhangi bir unsur bulunmayacak olup yolcu tasimaya uygun bir arav
olacaktir. Yiiksek gcrilim isletme sorumlusu, isle i lgil i ihtiyae duyacagi her tiirlii alct,
cdevat ve ciha/i kendisi tcmin edccektir.

1.2.4. Yuksck geril im isletme sorumlusu her tur lu cali?masim aeil durumlar har iv- Ida ren in
mcsai saatleri ve cahsma kurallanna uyarak yapmasi gerekmcktedir.

1.2.5. Yuksek geril im incline sorumlusu kcndi sorumlulugundaki isler i c i n is in t eh l ikes ine
vakif olmali ve bu konuda her tiirlii is, isci ve tesis giivcnligini saglamalidir. l lastane
binalarmda aci! ve zaruri durumlar disinda enerji kesimi yapmadan once mutlaka Idarenin
o lu runu almasi gerekmcktedir.

1.2.6. Yuksck ger i l im isletme sorumlusu, miicbir scbeplcr harieinde siirekli u l a s i l ab i l i r
olmalidir. Yiiksek gerilim i§lctmc sorumlusu kendi sorumlulugundaki i$leri bir baskasmin
sorumluluguna birakama/. Kendisine b i ld i r i lcn bir sorunda en lazla 2 ( i k i ) saat icerisinde
soruna ilk mudahaleyi yapabilmelidir.



1.2.7. (icrck goriilmesi halinde Idarc, yiiksek gcri l im isletme sorumlusunun bi lg i ler inden ve
tecriibesinden yararlanmak ic-in talcpte bu lunab i l i r .

1.2.9. Yiiksek gcrilim incline soriimliisu olmaya istekli ki$iler isi yerinde giirmeli, bi lgi
almahdir . istckli laralmdan is ycrindc gortilmez isc, her liirlii bi lgiyc sahip oldugu kabul
cdilccck. is i lc i l g i l i daha sonra yapacagi i t i razlar degerlendirilmeyecektir .

1.2.10. Yuksck gcril im isletme sorumlusu bu tcknik sartname ilc aldigi islcr ic in Jdarenin

clemanlanm hangi maksatla olursa olsun nzasi olmadan kcndisine yardimci olmaya
/orlayama/. idare elemanlanmn kcndisine yardimci olmadigi bahislc sorumluklannm ortadan
kalktigini iddia cdcmez. Bu konuda idarcnin talimallan gecerli olaeaktir.

1 . 2 . 1 1 . Ilurada bcl i r t i lmeyen hususlar ic-in yi irurl i ikteki kanun, yonclmelik \'c her tiirlii resmi

mevzuat gecerli olup, ytiksck gcril im islctmc sorumlusu kanun, yonetmelik vc her tiirlii resmi
mev/uatlan dogan sorumluluklar im ret edeme/.

1K1NCI BOLUM

2.I.KOMPANZASYON BAKIM ONARIM TAKIP JSLEkJ:

2.1.1. Tiikelim noktalarmdaki Sayay cndcks dcgerlcri, i lg i l i mevzuat 9cr9cvcsinde okunarak
takibi yapilacaktir. Sayaclarin varsa u/.aktan okuma sistcmindcn yoksa saya^ iizcrinde okunan
endcks dcgerleri yuklenici tarafindan takip edilccektir.

2.1.2. Yuk len ic i ; endukti l 'ya da kapasitif encrji l i m i t i n i n u/erindc tiikctim yapilmasi hal inde.
kapasilc a^imi gibi ncdcnlcrlc l^lcklrik Dagitim ^irketince tahakkuk cttirilccek bedelleri takip
ctmckle yiikiimludur.

2.1.3. Idareye ait ve listcde belirtilen Tiiketim Birimlerinin cckmi^i oldugu (endiiktif veya
kapasitif) reaktif enerji miktannin, ilgili mev/.uatta belirtilen degerleri (KPDK'nm
belirledigi sum hit i ) asmamasi icin gerekli takibi yapip kurumu bilj>ilendirecektir.

2.1.4. Yuklenici II r in a tiiketim noktalannin herhan^i birinde F.lektrik I'iyasasi
Mev/uatinin ongordiigu endiiktif/kapasitif limit degerinin asildigini tcspit etmesi
durumunda JDARE'yi gerekli malzemelerin temini i^in yazili olarak uyaraeaktir. Idare,
Yiiklenicinin yazih dilekcesine istinaden dilek^e tarihinden sonra malzemeyi temin edip
Yuklenici Firmaya teslim edecektir.

2.1.6. Sozlc^menin im/alanmasma miiteakip: Yuk len i c i , idarcnin Hlck t r i k abone l ik le r ine ait

mcvcut kompan/asyon sistcmlcrini yerinde incelcyerck, sislemlerc ait turn parealann saghkh
vahsip calismachgim kontrol edecektir. Rger bu ilk kontrol sonucunda; kompan/.asyon
sistemlcrinin du/giin bir $ekiklc galisabilmesi ie in degismcsi vcya yeni montc edilmesi gcrekli

pargalann gerekli oldugu dusuniilursc, yuklenici tarafindan ivedi olarak rapor lutulacak vc

idarcye sunulacaktir. idare; yuk lcn ic in in raporun da belirttigi, kul lamlmasi vcya dcgis t i r i lmcsi
/o run lu luk arz eden malzcmclcri Yuklen ic in in raporunun Jdareyc sunulmasma nuitcakip
Yuk len ic i Firmaya temin edecektir. tdarc, soz konusu islencn mal/cmeleri Y i i k l e n i c i n i n
tek l i l " cdcccgi malzeme tlyalim uygun gordugii durumlarda iicreti mukabi l inde isi yapan
firmadan temin etmektc serbesttir. Yuklenic i Firma tarafindan idare' nin onayi i l e yedek parca
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lemini yapilacaksa eger hu pareanm montaj siiresi 24 (y i rmi dort) saati gecmeycceklir. Aksi
lakdirde s6/le$me vcya idari §artnamede he l i r t i l en yapt inmlar uygulanacaktir. Kompan/asyon
panolannm iizerinde hulunan turn ekipman baglantilan kuntrol edi l ip gcrckli olan durunilarda
iniidahale cdccektir. Boylecc idarenin elektrik talurasma endiiktif vc kapasitif bedel
yansimasmin oniine gecileceklir. Yanhs yapllan montajdan yiiklenici. istenilen mal/cmcnin
6/e l l ik ler in in uyumsux. iiriin temininden idare sorumlu olup idareye gercek disi rapor vs.
sunulmasi duruinunda Yuklenici hakkmda gerckli yasal i§lcmler ba$latilacaktir . Yapilacak bu
islem ic in yiiklenici hcrhangi bir iicret talcp etmeyeccktir.

2.2.YAIMLACAK BAKIM CALISMALAR1NPA;

• Kondansalorlerin kapasitclcri kontrol edilccck.
• $alt malzctnelcrinin fiziki baglantilan kontrol cdilecck.
• Reaklif Gtic Kontrol Rolesi, kontaktor, §altcr. sigorta vh. mal/.emelerin test vc

kontrolu yapilacak.

• Panolann kontrolu (paslanma. kablo giri§lcrinin kontrolu vb.) yapilacak.
• 0/.elligini y i l i rmis mal/emeler. Idare larat'mdan lemin edi ldiktcn sonra ycnilcri i l e

degi§tirilccek.
• Panolann gcnel tcmi/Jigi yapilacak.

2.2.1. Yuk len ic i idareden malzemeleri tutanak kar^ihgi alacak tutunakta mal/cmeyi seri
numarasi ile hangi tesiste kullanaeagim belirtecek ve kul lanmadigi malzoineyi idarcyc
tutanakla tcslim edecektir. Tcsislerde kullamlamayacak durumdaki mal/emeleri Yiiklenici
I ' irma yine tutanakla idarcyc tcslim edecektir.

2.2.2 Tesislcr aktif, cnduktif vc kapasitif dcgcrlcr kontrol cdilcrek KPDK Klcktrik
Piyasasi Muster! lli/.metlcri Yonctnicligi'nin ilgili maddclcrindc bclirtilcn tolcrans sinir
araliginda olinasi saglanacaktlr. Yonctmcliktc sinir dcgisikliklcri olmasi halindc giinccl
sinir degcrlerinc uyulacaktir. Yapilan bu kontroller rapor cdilecck ve sonuclar idarcyc
rapor halinde sunulacaktir.

2.2.3. Yuklenici, tesislcre bakim yagaeagi tarihi idareye bakini tarihindcn once
bildirecek vc bildirilen tarihlcrde bakimlar yapilacaktir. Tiim bakimlarda idarenin
gorcvlcndirdigi teknik pcrsoneller niutlaka bakima nczarct edecektir. Yiiklenici tlrma
idarenin tavin ettigi personellcre gerekli egitimi vcrccektir. Yiiklenici yapacagi bakini ve
kontrollerde; idarenin i§ akisini ak.satniayaeak, Idarenin vc Yuklcnicinin bclirleyeeegi
saat araliklarinda, bakini ve kontrollcrini gcrveklcvstireecktir

2.2.5. Yuklen ic i Kncrji Vcr iml i l ig i ccr^evcsindc tiim tesislerdcki tiikctimlcri dii/enli olarak
lakip edecek. varsa yiik artisan idareye bildirecek, yiik arti$lan mevcut kompan/asyon
sistemlcrinin kapasitesi Q/crine ciki? gostenyorsa idareye derhal ya/ili rapor vererek ek
sistemler yapilmasim isteyeceklir. Ek sistemlerin montaji yiikleniciyc ait olacak bunun i c in
ihale bedelindcn larkl i h i r iicret odenmcyccektir.



2.2.7. Olasi arizaya ilk miidahale sun-si trafo ve kompanzasyon iein, bakimi iistlenilen
sistemin ana islevini etkileyen arizamn yazili olarak ya da telefonla bildirilmesinden
sonra 4 (dort) saattir.

2.2.8. Yuklcnici bakim / anza onanm sonrasinda diizenleyccegi servis raporunu idarcnin
belirledigi miidiir yardimcisi ile koordine edecek, imzasmi / onaymi alacak ve 1 (bir)
ntishasini idareye teslim edecektir.

2.2.9. Bu is kapsammda yapllacak turn i§Ier Yapim Isleri Genel $artnamesine, 6331 Sayih is
Sagligi Ve Guvenligi Kanuna, Enerji ve Tabii Kaynaklari Bakanhgi'mn Elektrik Kuvvetli
Akim Yonetmeligi, rfeda§ Genel Mudurlugu'nun Yonetmeliklerine, Fen ve Sanat Kurallanna
uygun olacaktir.

Is bu teknik §artname 9 (dokuz) sayfadan olusmaktadlr.

Murat DiVARCi Sedat OZATAK A.Cengiz

idari Mali^ler I^Iuduru Elektrik Teknisyefi/ Tekrlsyen
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