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SLğl,k Tesisimizin. ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı KOMPAI\IZASYON PAI\IOSU VE
vtırsrcr GERİLİM TRAFO İşr,nrıımsi nlxnıı oNARIM rrizırmr ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu
İhale Kanunun 22lD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam
fıyatının 20.08.2020 tarih ve saat l3:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada
di},adindh@gınail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

idari ve

NOTLAR:
_Tlekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
_ renıne( rakam veyaya^ile) KDV hariç TL olarak dtİzenlenecelıİir.
- Eksik doİdurulan üİerinde V,azıntı silinti ve düzeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Malın tiirtine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
_ Numune istenildiği takdirde teklif mekfubu ile numune de sunulacakhr.
_ _ Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresli ASı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan

edilmektedir.
_ Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.

- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
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t2 AY1 KOMPANZASYON PANOSU VE YÜKSEK
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T.c.
SAĞLIK BAKANLIĞI

DiyADiN DEvLET HAsTANEsi
1. şARTNAMENİN xomısu, AMACI ve YAPIM şnrr,İ:

1.1. KONUSU: İş bu teknik şarfiıaıne Diyadin Devlet Hastanesi he (Bu şarftıamede "İdare " olarak anılacaktır ) bağlı İdarece
belirlerıen ve aşağıdaki listede bulunan tesislerinin yiiksek gerilim işletrıe sorumluluğu, trafo bakım onarım işleri ve kompanzasyon
sistemlerinin 12 ay stlre ile bakun-onarımlarının yapılması, idare tarafından yilkleniciyb verilecek ilgili malzemelerin sisteme
montajııın yapılınası, sisteınin takibi ve işin siiresi boyunca oluşabilecek endüktif ve kapasitif cezalannm kontol edilip idarenin
bilgilendiritnesidir.

S.No Tesis Adı iyiıce
Konpanzasyon
panosu Adedi Pano Gücü süre

l Divadin İlçe Devlet Hastanesi Divadin l l250 kVA |2av

S.No Tesis Adı iıriıçe
Yüksek gerilim
trafo işletmesi

Trafo
Gücü süre

l Divadin İlçe Devlet Hastanesi Divadin 1 1250 kVA 12av

1.2. AMAç: DİYADİN DEVLET HASTANESI'ne ait belirtilen ve idarece ileride eklenebilecek tesislerde bulunan trafoların sağlıklı

çalışması ve oluşabilecek endüktif ve kapasitif tüketimlerin elektik faturalarıııa yansrtılmaması, yüklenici tarafından gerekli bakım,

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

13. İşilll TANIMI vE BİRİM FİYATA DAHİL oLAıI GbERLER: İdare tarafından belirtiİen tesislerin; trafo bıkımları,
oluşacık herhangi bir arızada parça değişimi ile kompanzasyon sistemine sabit kondansatör montıjının yaPılmasından, varsa

röle sisteminin tanıtımınro ," ğrup dizilişinin yapılmasından, arızılı olan kondansatör-kontaktör vs. malzenrelerin İdareden

temin edilerek montajının yapİlmasınaan, .ercot sistemdeki anzalı her türlü malzemenin İdareYe teslim edİlmesinden, aktİf-

."düktif _ k"prsİtif tüketim dlğerterinin takip edilerek İdarenin endüktif ve kapasitif cezayı giimemesi iÇİn gerekli önlem ve

tedbirlerin alİnarak gerekli bılam_onarım ve yenileme işlemlerinin yapılnıısından, İlıtlyaç duyulan her türlü araÇ teminİn9en

(Araç vs, yakıü Bakrm, Sigortı v§ anıcın t-üm giderlİrinden), lİrlr"-" Nakliyesinden, Peısonel ÇalıŞtırıtmasından, İŞin

yürütülmesi esnasında (13. Mıddesinde belirtilen ) tüm giderler birim fiyata dthildİr.

I.4.SÖZLEşıüGMN sÜnrsİ: 365 (üç yüz alffiıış beş) takvim günüdİır.

2. TAIIIM vE KISALTMALAR

inenn: DiyADN DEwET HAsTANEsi

EPDK: Enerji Piyasası Denetleme Kurumu

KtJRIJL : Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu

İDARE rÜxrrİıvı nhıİııry,pnİ: Maiıalleri belirtilen İdare tııketim birimleri ile bu şartıame kapsamına datıil edihnelerinin taleP

edilınesi durumunda sözleşmeye eklenebilecek olan İdareye ait tUketim noktalan.

TEDAŞ: Ttlrkiye Elelirik Dağıtım Anonim Şirketi

DAĞITIM şİnxrT: Bölgesindeki sorumlu Elektrik Dağıtım Anonim Şirketleri

ELEKTRİK pİyAsAsI MEyZUAT: 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkanlan elektrik PiYasasına

ilişkin yönetrıelik, lisans, tebliğ, genelge, kurul kararlan ve düzenleyici diğer işlemlerini,

şAyAçLAR HAKKII\IDA TEBLİĞ: 30.12.2004 tarih ve 25686 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak Elektrik PiYasasında

kullanılacak sayaçlara ait tebliği

DENGELEME VE UZLAşTIR]VIA YÖNETıü{ELİĞİ: la.04.2009 tarih ve 2720O sayılı Resmi Gazetede yaymlanarak Ytırürlüğe

girerı yöneünelik.

yüxsnx GER1L1M TEsisLERi işı,rrıvrn soRIJMLuLUĞu vöNETMEıİĞİ ıo.ıı.2000 gün ve 24246 Sayılı Resmi

Gaznte,de yayımlanarak yıırtırlüğe giren "Elektik Tesisleri Kuwetli Al<m Yönetrıeliğİ' ve 18.03-2004 gİtn ve 25406 SaYılı Resmi

Gazetede yayımlanarak yürurlüğe giren Tiirk Mühendis ve Mimar Odalan Birtiği Elektrik Mühendisleri Odası Eleknik Yilksek

Gerilim Tesisleri İşleUne Sorumluluğu Yönetrrıeliği.

şARTNAME: işbu Teknik şartıame ve eklerini ifade eder. Teknik Şartıame iki bölüm haliırdedir. Birinci böltlmde Yilksek gerilim

işletrıe sorumluluğu ve trafo bakım onanm işleri, ikinci bölttınde kompanzasyon bakrm, onarlm, takip iŞleri tanımlanmıŞtır.



3. GEltEL ESASLAR
3.1. İsteklileı telnik şarhamenin her sayfasmı; "OKUMUŞ, AIİLAMIŞ VE AYNEN KABUL ETMİŞ" kabul edilecektir.

Yüklenici talep edilen bakım, onarım işi ile ilgili olarak alanında uzrrıan kişilerle hizrrıet vereceğini muayene kabul komisyonuna

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

veya üşında hafta sonu tatillerinde, gerektiğinde resmi ve dini bayram tatillerinde dalıi takip ve bakım onanm işlerinin yapacaktır.

3.2. Taraflar iş bu teknik şartıame ve ekleri kapsamurdaki hak ve yüktlmlülüklerini; doğudan veya dolaylı olarak hiçbir şekil ve
surette, bir başkasına veremez, dewedemez ve satamaz.

33. İdarenin Elektrik Abonelikleri Listesi sözleşme tarihinde gilncellenecektir. Taraflar arasrnda sözleşmenin imzalanması öncesinde
gerel«se imzalandıktan sonra; Yüklenicinin mevzuat gereği ihtiyaç duyacağı ve talep edeceği tüm bilgileri, İdare yükleniciye
verecektir.

3.4. İstekliler tarafıırdan fıyat teklifleri TL cinsinden verilecek olup başka para birimi geçerli olmayacaktır. Ttlm ödemeler TL olarak
yapılacaktır.

3.5. Şartname maddeleri arasınd4 çelişkili durum ortaya çıkması halinde, İdare tehine olan madde bğlayıcıdn.

3.6. Bu teknik şartıamede belirtilen hususlar üşında Elektrik İç Tesisleri Yönetrıeliği, Elektrik Tesisleri Topraklama Yönefueliği ve
4077 numaralı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve98l37latmakine emniyeti yönetnıeliği hükümleri geçerlidir.

3.7. İşi alan fırme Şartıamede belirtilen hususlan uygulamak ile yüktlmlüdtlr. Şartrıaıııede belirtilmeyen hususlarda EPDK mevaıatı,
konu kapsamurdaki diğer mevzaat ve yönetnelikler geçerlidir.

3.8. Teklif alınan birim fiyat sözleşme silresi boyunca sabit olacaktır.

3.9. Çalışan titın personelin işin stlresi boyunca ve sonundaki İş Kanunundan doğan titm yasal hakları (Kıdem ihbar Tazııinatı, vb.)

firma tarafuıdan karşılanır. Aynca hak ediş ödemeleri sırasınd4 bu işe ilişkin Sigorta Kurumuna ödeıımemiş pirim borcu olınadığını
kanıtlayıcı belgeler getirilmeden hak ediş ödenmeyecektir

3.10. İşi alan firma Yüklenici, şartnaınede belirtilen hususlan uygulamakla yükümlüdilr. Şarbıamelerde belirtilmeyen hususlarda

Enerji Mevzuatı ve Kanunlan,'dpDK'o* ilgili Yönetrıelikleri ve Tebliğleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Mal Alım İıateleri
Uygulama Yönetrıeliği, Kamu İhaleleri Södeşme Kanunu ve ilgili Yönennelikler geçerlidir.

3.11. Finııanın diizenleyeceği periyodik bakm Raporunda, fırmanrn yetki belgeli mühendisinin onayı olacaktır.Bakım iŞlemi firma

tarafıırdan bir bakım telınikeri/teknisyenVustası tarafından ve fırma müheııdisi gözetiminde gerçekleşecektir.

3.12. yüklenicinin anzalı olduğunu bildirdiği parçanın yanlış ya da ihtiyaç olınayan bir parça olduğunun tespiti yapıldığındaye arıza

durumunda şamamede belirtilen aruzaya müdalıale süreleri dikkate alınacaktır. Belirtilen nedenlerle sistemin kapalı kaldığı ve

apgaayı müdahale edilınediği veya geç kıtındığı her takvim günü için sözleşme veya idari şartnamede belİrtilen YaPtırımlar
uygulıınacaktır.
3.13. yüktenici iirma, batum ve arızalardı işe başlamadan önce bütün iş ve can güvenliği ile ilgilİ kanun ve Yönetmeliklerine
uygun tedbirlerini alıcaktır. Hizmetin ifasında gerek ihmat, dikkıtsizlitç tedbirsizli\ gerekse ehliyetsiz eleman kullanmaktan

veya herhangi bir nedenle meydına gelebitecek kızalardan Yüklenici gerekli önlemleri alacaktır. Yitklenİci ÇalıŞtırdığı

elemanların, görevin yerine getiritmesi esnasında üçüncü şahıslara kırşı verdiği zararı tanzimle sorumlu olacaktır.

3.14. yüklenici her tiirlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. Bu nedenle yüklenici teknik ekibini gerekli iŞ güverıliği

donanımı ile donatrıak zorundadn. İş güvenliğine aykın çalışılınası halinde hastane idaresinin karanyla sözleŞme tek taraflı olarak

fesih edilecektir.

3.15. Firma bildirdiği adresine her tllrlü tebligat için ikametg6h beyan ettiğini, buraya yapılacak tebligatlarııı kendisine yapılmıŞ

sayılacağıııı adres değiştirmesi halinde yenisinin yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde eski adresi YaPılan tebligatın geÇerli

olduğunu kabul eder. yüklenici ikamet olarak bildirdiği adreste iş gUnleri saat 08.00-17.00 arası yapılacak temas ve istekleri

karşılamak iizere telefonlara cevap verecek bir görevliyi iş başıııda bulundurmayı taalıhüt etrıiş sayılır. Aynca fırma, 7 glln 24 saat

ulaşılabilecek cep telefonu nrımarasını bildirmek zorundadır.

4. yüxr,nrşici rinıvnnıN TALEp EDİLENLER
ELEKTRİK ıuÜırpx»İsİ İçİx Gereklİ belgeler;

o Trafo için servis yetki belgesi,

o panolar için Reaktif güç kompanzasyonu ve Harmonikler belgesi

ı 2019 yılı Elektrik lkv üsttt ve lkv altı sivflvt ve yilksek Gerilim Tesis İşletne sorumluluk belgesi,

. 2019 Büro Tescil belgesi,

o orıaylı diploma fotokopisi,
NOT: Verilen tekliflerle birlikte yukarıdaki ewaklar sunulacaktır.



BiRiNci BöLüM

1.1.YÜKSEK GERİLiM TESİSLERİ İşLETME SORUMLULUĞU ve TRAFo BAKIM-ONARIM İSLERİ:

1.1.1. Yüksek Gerilim İştetme Sorumluluğu, bu şartnamenin ayrılmaz bir parçası olan 18.03.2004 gün ve 25406 Sayılı Resmi
Gazetede yıyımlanarak yürürlüğe giren TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yüksek Gerilim Tesisleri İŞletme

Sorumluluğu Hizmet Sözleşnesine ve 30.11.2ü)0 gün ve 24246Sıyılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren *Elektrik

Tesisleri Kuwetli Akrm Yönetmeliği'ne göre yapılacaktır. EMO tırafindan, bu teknik şırtname ekinde bir Erneği verilen
yüksek gerilin işletme sorumluluğu sözlşmesinin, bu teknik şartname ile belirlenen §in başlayacağı güne kadar oiın süre

zarfındı değ§mesi hılinde EMO tarafından hazırlanan yeni ve geçerli yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmet sözleşmesi

kabul edilecektir.

1.1.2. Ytlksek gerilim işletne sorumlusu, alçak gerilim ana dağıtım panosundan sorumludur. Pano iizerindeki her tilrlü elekniksel işte

İşlefue sorumlusunun oluru alıııacaktır. Alçak gerilim ana dağıtım panosu üzerinde, hasar meydana gelınesi, sigorta veya termik

manyetik şalterlerin veya buna benzer koruma elemanlarının açması halinde sebebi araştırılarak gerek görülilrse işletrıe sorumlusu

tarafından İdareye şifai veya yaalı rapor verilecektir.

1.1.3. ı-) İşletme sorumlusu, İdarenin tüm trafolırını yılda en az bir kez tenizleyecektir. Trafolar ayda eıı az bir kez kontrol
edilecektir.

b) Bütün elektik ve mekanik bağlantılannın gevşklik yönünden kontrolleri yapılarak gerekmesi halinde tamiri yapılacaktır.
1.1.4.Yilklenici fırma, yılda bir kez işletrıe ve paratoner topraklama ölçttmleri yapacak olup idareye bildirecektir.

1.1.5. İşletrıe sorumlusu, trafo bakımlarııı kendisi yapacak veya kendi sorumluluğunda başkasına yaptırabilecektir ve servis bakım

formunda yüklenici firmanın yetkili mllhendisinin imzası olacaktn.

1.1.6. İşhtme sorumlusu, trafolan kontrol ettikten sonra, sorun olup olmadığına bılulmaksızın, kontrol yaptığı binıdı gö,revli

veya İdare adını hıreket eden bir kişi ile yerinde durumu tutanak altına ılacık yeyı vanıa matbu fornunu düzenleyecelr,

evralan bir nüshasını § bitiminde İdareye teslim edecektir.

1.1.7_ Sarf matzene olarak kullanılan yağ filtre, kıyış, vs gibi malzemeler yüklenici firma tarafindın gllvenli bir şekilde
hıstane ortamından uzaklaştırılıp imha edilecektir.

1.1.8. Trafolarda bir sorun görülınesi halinde veya değişik durumların algılanması halİnde işletrıe sorumlusu en luzlı şekilde ve 7D4

gün ve saat esasına göre sorunun çöztlınü için gerekli çalışırıalan yapacaktır. Burada belirtilmeyen hususlar için yüksek Gerilim
İşbtne Sorumluluğu Hizmet §Ezleşmesi ve Yüksek Geritim İşletme Sorumluluğu Yönetmeliğihükünleri geçerlidir.

1.1.9. Trafo değişimi, gerilim trafosu, akım trafosu, yüksek gerilim sigortası değişimi, izolatör değişimi, her tilrlü yüksek gerilim

kablo değişimi, yüksek gerilim kablo tamiri, yilksek gerilim kesici tamir veya değişimleri, sayaç değişimi, hücre içerisindeki parça

değşiıııteri, §letne sorumlusu tarafindan veya İdareııİn uygun , görmesİ halİnde İşlebne sorumlusunun sorumluluğunda ve

gözetiminde ilgili firma velveya kişilerce yapılacaktıı. Temin edilecek malzemeler işlefue sorumlusunun talep ettiği ve uyguıı

gördüğü malzemeler olacaktır. Kullanılması veya değiştirilmesi zorunluluk arz eden malzemeleri Yüklenicinin raporunun İdareye

sunulınasrna müteakip idare gerekli fiyat araştırması yaptıktan sonra Yüklenici Finrıaya temin edecektir. İdare. söz konusu istenen

malzemeleriYüklenicininteklifedeceğimalzemefıyatınıuygungördüğüdurumlardaücretimukabilindeisi}ıapanfırmadantemin
etnekte seıbesttir. İdareye bağh tesislerde yerel elektrik dağıtım şirketi tırafındın yapılacak her türlü elektrik dağıtım

düzenlemesinde, 1 kV ve itzeri elektrik beslemesi olduğu sürece işletne sorumlusunun sözleşme ve teknik şırtnane ile

belirlenen sorumlukları devam eder. İşbtme sorumlusu aynı zamanda bu şekilde elektriksel değişmeler olduğu durumlarda,

İdareyi yapılacak işler ve kınuni düzenlemeler hakkındı bilgilendirir. İdarenin talebi halinde, yerel elektrik dağıtım şirketi
ile doğrudın nuhatap olur ve işleri organize eder.

1.1.10. İşletne sorumlusu, İdarenin görevlendireceği personele, trafolar hald<ında asgari bilinmesi gereken hususlar ve acil

durumlarda yapılınası gerekeır asgari işlerin eğitimini verecek ve idareye ydzılı olarak bildirecektir, bu konuda bir talimat

hazırlayacakve trafo merkezlerinde görülllr yerlere asılmasrnı sağlayacaktır

1.1.11. yüksek gerilim işletme sorumlusu, yüksek gerilim güzergfihtarında ılrnması gereken tüm tedbİrlerİn alrnmasını

sağlamak ve işin yapılıp yapılmadığını takip etmekle sorumludur..

1.1.12. yüksek gerilim işletrıe sorumlusu, trafo gilzerg6hlarında konması gereken tilrn uyan işaretlerİnİn konmasrnı veya

tamamlanmasrnı, oluşması halinde değişen mevzııatauyumlu hale getirilmesini sÇlamak ve işin yapılıp yaPılmadığını takiP etnekle

sorumludur.



1.2.DİĞERHÜKÜMLER:

1.2.1. Yüksek gerilim işletme sorumlusu, Elektrik Mühendisleri Odasından alınmış 1 kV üstü yüksek gerilim §letme
sorumlusu olmık için SMM belgesine ve Yüksek Gerilim İşbtıne Sorumluluğu Yetkilendirme Belgelerine sahip olmalı ve bu

belgeler sözleşmeye esas yıl için vizeli olmalıdrr. Yüksek gerilim işletme sorumluluğu kişisel olarak verilecğnden firmalar
iştetme sorunluluğu alamızlır, bu sorumluluğu alabilmeleri için çalışan her bir bu işe uygun elektrik mühendisinin

södeşmeye taraf olarak imzı atması gerekmektedir. Bu konuda 18.03.204 gün ve 25406 Sayılı Resmi Gazetede yayımlının
hükümler geçerlidir.

1.2.2. Yüksek gerilim işletne sorumlusu södeşmenin imzalandıktan sonra ivedilikle sorunlarur giderilınesine çalışacaktır.

1.2.3. Yüksek gerilim işletne sorumlusu her türlü ulaşımıırı ve İdarenin elemanlannrn kendisine nezaretine ihtiyaç duyduğunda,bu

elemanlann ulaşrmını, kendi aracı ile veya kendisinin temin ettiği uygun bir araç ile yapacaktr. Bu araç içerisinde ulaşun esnasnda

tehlike yaratabilecek herhangi bir unsur bulunmayacak olup yolcu taşımaya uygun bir araç olacaktır. Yüksek gerilim §letme
sorumlu§u, §le ilgili ihtiyıç duyacağı her türlü ılet edevat ve cihazı kendisi temin edecektir.

1.2.4. Yüksek gerilim işletrıe sorumlusu her ttlrlü çalrşmasını acil durumlar hariç, İdarenin mesai saatleri ve çahşma kurallanna

uyarak yapması gerekmektedir.

1.2.5. Yüksek goilim işletrıe sorumlusu kendi sorumluluğundaki işler için işin tehlikesine vakıf olmalı ve bu konuda her ttlrlü iş, işçi

ve tesis güvenliğini sağlamalıdır. Hastane binalarında acil ve zaruri durumlar dışuıda enerji kesimi yapmadan önce mutlaka İdarenin

olurunu alınasr gerekmektedir.

1.2.6. Yüksek gerilim işletııe sorumlusu, mücbir sebepler haricinde sitrekli ulaşılabilir olmalıdır. Ytiksek gerilim işletrıe sorumlusu

kendi sorumluluğundaki işleri bir başkasmuı sorumluluğuna bııakamaz. Kendisine bildirilen bir sorunda enfazla2 (iki) saat içerisinde

sonrna ilk müdatıaleyi yapabilınelidir.

1.2.7. Gerekgöriilmesi halinde İdare, yUksek gerilim işletne sorumlusunun bilgilerindeıı ve tecriibesinden yararlanmak için talepte

bulunabilir.

1.2.9. Yüksek gerilim işletrıe sorumlusu olınaya istekli kişiler işi yerinde görmeli, bilgi almalıdır. İstekli tarafından iş yerinde

görülmez ise, her tlhlü bilgiye süip olduğu kabul edilecek, iş ile ilgili daha sonra yapacğı itirazlar değerlendirilmeyecektir.

1.2.10.Yüksek gerilim işletrıe sorumlusu bu teknik şarharrıe ile aldğ işler için İdarenin elemanlannr hangi maksatla olursa olsun

nzası olmadan kendisine yarduncı olmaya znrlayamaz. İdare elemanlarının kendisine yarduncı olmadığı batıisle sorumluklannın

ortadan kalktğmı iddia edemez. Bu konuda İdarenin talimatlan geçerli olacaktır.

1.2.|l. Burada belirtilıneyen hususlar için yürtırliikteki kanun, yönetrıelik ve her türlü resmi mevzuat geçerli oluP, Yüksek gerilim

işletrne sorumlusu kanun, yönetrıelik ve her türlü resmi mevzuattan doğan sorumluluklannı ret edemez.

irixci BöLüM

2.l.KoMPANzAsYoN BAKIM oNARIM TAKb İşLERİ:

2.1.1. Tüketim noktalarıııdaki Sayaç endeks değerleri, ilgili mevzuat çerçevesinde okunarak takibi yapılacaktır. Sayaçlann vaJ:§ıa

uzaktan okuma sisteminden yoksa sayaç ilzerinde okunan endeks değerleri yükleııici tarafından takip edilecelctir.

2.1.2. yüklenici; endüktif ya da kapasitif enerji limitinin üzerinde tiiketim yapılması halinde, kapasite aşımı gibi nedenlerle Elektrik
Dağıtım Şirketince talıakkıık ettirilecek bedelleri takip etrıekle yüktımlüdilr.

2.1.3. idıreye ait ve listede belirtilen Tüketim Birimlerinin çekniş olduğu (endüktif veya kıpasitİf) reaktif enerİi miktırının,
ilgili mevzuatta belirtilen değerleri @PDK'nın belirlediği sınırları) aşmaması için gerekli takİbi yapıp kurumu
bilgilendirecektir.

2.1.4. yüklenici firmı tüketim noktalırınrn herhangi birinde Elektrik Piyasısı Mevzuatınrn öngördüğü endüktif/kaPısİtİf
limit değerinin ışıldığını tespit etmesi durumunda blnE'yi gerekli malzemelerin temİnİ için yazılı olırak uYıracaktır.
İdare, yüklenicinin yızılı dilekçesine istinaden ditekçe tarihinden sonra malzemeyi temin edip Yüklenici FirmıYa teslim

edecektir.

2.1.6. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip; Yilklenici, İdarenin Elektrik aboneliklerine ait mevcut kompanzasyon sistemlerini

yerinde inceleyerek, sistemlere ait ttım parçalann sağlıkh çalışıp çalışmadğını kontol edecektir. Eğer bu ilk kontrol sonucunda;



kompanzasyon sistemlerinin düzgün bir şekilde çalışabilınesi için değişmesi veya yeni monte edilınesi gerekli parçalann gerekli
olduğu düşitnülttıse, yüklenici tarafindan ivedi olarak rapor tutulacak ve idareye sunulacaktır. İdare; yUklenicinin raporun da belirttiği,

kullanılınası veya değiştirilmesi zorunluluk arz eden malzemeleri Yüklenicinin raporunun İdareye sunulmasrna müteakip Yüklenici
Firmaya temin edecektir. İdare, söz konusu istenen malzemeleri Yüklenicinin teklif edeceği malzeme fıyatını uygun gördüğü

durumlarda ücreti mukabilinde işi yapan fırmadan temin etırıelı:te serbesttir. Yttklenici Firma tarafından İdare' nin onayr ile yedek

parça temini yapılacaksa eğer bu parçanın montaj siiresi 24 (yirmi dört) saati geçmeyecelriir. Aksi takdirde södeşme veya idari

şartıarıede belirtilen yaptınmlar uygulanacal«iır. Kompanzasyon panolarının itzerinde bulunan tiim ekipman bağlantıları kontrol

edilip gerekli olan durumlarda müdalıale edecektir. Böylece idarenin elektrik fafurasına endüktif ve kapasitif bedel yansımasının

önüne geçilecektir. Yanhş yapılan montajdan yiiklenici, istenilen malzemenin özelliklerinin uyumsıız itrttn temininden idare sorumlu

olup İdaıeye gerçek dışı rapor vs. sunulması durumunda Yiiklenici hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yapılacak bu işlem

için yüklenici herhangi bir ücret talep etııeyecelıiir.

2.2.YAPILACAK BAKIM ÇALISMALARIIıIDA:

o kondansatörlerinkapasitelerikontroledilecek.

ı Şalt malzemelerinin fiziki bağlantılan kontrol edilecek.

o Reaktif Güç kontrol Rölesi, kontaktör, şalter, sigorta vb. malzemelerin test ve kontolü yapılacak.

o panolarrn kontrolü (paslannı4 kablo girişlerinin kontrolü vb.) yapılacak.

ı Özelliğini yitirrıiş malzemeler, İdare tararınaan temin edildikteıı sonra yenileri ile değiştirilecek.

ı panolarrn genel temidiği yapılacak.

2.2.1. Yüklenici idaredeıı malzemeleri tutanak karşılığı alacak tutanakta malzemeyi seri numarası ile hangi tesiste kullanacağını

belirtecek ve kullanmadığı malznmeyi idareye tutanakla teslim edecektir. Tesislerde kullanılamayacak durumdaki nalzemeleri

Yükleırici Firma yine tutanakla İdareye teslim edecektir

2.2.2 Tesisler aktif, endüktif ve kıpısitif değerler kontrol edilerek EPDK Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetlerİ
yönetneliği'nin ilgili naddelerinde belirtilen tolerans sınır aralığında olması sağlınacaktır. Yönetnelİkte sınır dğ§İklikleri
olması halinde güncel sınır değerlerine uyulııcaktır. Yapılan bu kontroller rapor edilecek ve sonuÇlar idareYe raPor halinde

sunulacaktır.

2.2.3. yüklenici, tesislere bal«ım yağacağı tırihi idareye bakım tarihinden önce bildirecek ve bildirilen tırihlerde bılamlar
yapılacaktır. Tüm bıkımlarda idarenin görevlendirdiği teknik peısoneller mutlakı bakımı nezaret edecektir. Yüklenici İİrma

idarenin tayin ettiği personellere gerekli ğitiıni verecektir. Yüklenici yapacağı bakım ve kontrollerde; idarenin İŞ akıŞını

ılsatnıyacab İdarenin ve Yüklenicinin belirleyeceği saıt aralıklırında, balam ve kontrollerini gerçekleştirecektir

2.2.5. yüklenici Enerji Verimliliği çerçevesinde ttlm tesislerdeki tüketimleri düzenli olarak takip edecek, varsa yük artıŞları idareYe

bildirecek, yuk artışlan mevcut kompanzasyon sistemlerinin kapasitesi üzerine ç*ış gösteriyorsa idareye derhal Yazılı raPor vererek

ek sistemler yapılınasını isteyecelıiir. Ek sistemlerin montajı yükleniciye ait olacak bunun iÇin ihale bedelinden farkh bir ücret

ödenmeyecektir.

2.2.7. olası ıflzıyı ilk müdahale süresi trafo ve kompanzısyon için, baiumı üstlenilen sİstemin ana İşlevİnİ etkileYen arızının
yızılı olırak ya da telefonla bildirilmesinden sonra 4 (dört) sıattir.

2.2.8. yiiklenici bakım l arıza onarım sonrasrnda düzenleyeceği servis raponınu idarenin belirlediği müdtlr yardımcrsı ile koordine

edecek, imzasını / onayrnı alacak ve l (bir) nüshasurr idareye teslim edecektir.

2.2.9.Baiş kapsamında yapılacak tüm işler Yapım İşleri Genel Şartnamesine, 6331 Sayılı İş Sağlğı Ve Güveırliği Kanuna, Enerji ve

Tabii Kaynakları Bakanhğı'nrn Elektrik Kuwetli Akım Yönetııeliği, Tedaş Genel Müdilrlüğü'nün Yönetrıeliklerine, Fen ve Sanat

Kurallanna uygun olacaktır.


