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Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan agğıda cinsi ve miktan yazılı 12 AYLIK KOMPANZASYON PAI\IOSU
vE ytiKsEK GERİLİM TRAFo işırcrıvınsi narııı oNARnvı ffizıııBr ALIMI işi 4734 Sayılı
Kamu İhale Kanunun22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam
fıyatının 24l09l202l tarih ve saat l2:00'a kadar hastaııemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada
di}ıadindh@gmail.com adresine göndermeni zi rica ederim.

ı
Bilgilerinize arz ederim.
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Sırı No Malın / İşin Adı Miktar Birimi Birim Fiyatı Toplam
ı KOMPANZASYON PANOSU VE YÜKSEK

GERıIıM TRAFo lşı.errtıes| BAKıM
ONARİM H|ZMET AUMİ

L2 AY

IIYGLJNDIJR
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NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayaA ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
_ Eksik doldurulan tizerinde kazıntı silinti ve düzeltne yapılan teklifler değerlendinneye alınmayacaliır.
_ Malın tiirüne göre IJBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
_ Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- _ Alımlar http://wıuw.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağı 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.



T.c.
SAĞLIK BAKANLIĞI

DiyADny DEvLET HAsTANEsi

1.1. KONUSU: İş bu teknik şartname Diyadin Devlet Hastanesi he (Bu şaroamede 
*İdare ' olarak anılacakhr ) bğlı İdarece

belirlenen ve aşağıdaki listede bulunan tesislerinin yllksek gerilim işletme sorumluluğu, trafo bakım onanm işleri ve kompanzasyon
sistemlerinin 12 ay süre ile bakım-onanmlarınuı yapılması, idare tarafindan yükleniciye verilecek ilgili malzemelerin sisteme
montajının yapılması, sistemin takibi ve işin stlresi boyunca oluşabilecek endllktif ve kapasitif cezalannın kontol edilip idarenin
bilgilendirilmesidir.

S.No Tesis Adı iyiıce
Kompanzısyon
pınosu Adedi Pano Gücü sllre

l Diyadin İlçe Devlet Hastanesi Diyadin ı l250 kVA 12 ay

S.No Tesis Adı iııilce
Yüksek gerilim
trıfo isletmesi

Trafo
Gücü süre

t Diyadin İlçe Devlet Hastanesi Diyadin ı l250 kVA |2 av

1.2. AMAÇ: DIYADİN DEI.LET HASTANESI'ne ait belirtilen ve idarece ileride eklenebitecek tesislerde bulunan tafoların sağl*lı
çahşması ve oluşabilecek endüktif ve kapasitif tüketimlerin eleknik faturalarına yansıtıtmaması, ytlklenici tarafından gerekli bakım,
onanm ve takibinin yapılarak kurumumuzun endüiıif ve kapasitif ceza ödeınenıesini arıaçlanmaktadır.

ıJ. İŞİN TANIMI vE Bh,foi,t rİylm DAIfL oLAN GİDERLER: İdare tarafından be!İrtİlen tesİslerİn; trafo bakımhrı,
oluşacak herhangi bir arızıda parçı değişimi ile kompınzısyon sistemine sabit kondansatör montajının yapılmasından, varsa
röle sisteminin tınıtımının ve grup dizilişinin yapılmasındın, arızalı olın kondınsatör-kontaktör vs. malzemelerin İdareden
temin edilerek montajının yapİlmİsından, mevcut sistemdeki anzalı her türl0 matzcmenin İdareye testim edilmeslnOİJffi
endüktif - kapasitif tüketim dğerlerinin tıkip edilerek İdarenin endllktif ve kıpasitif cezayı girmemesi için gerekli önlem ve
tedbirlerin alınarak gerekli bılıım-onarım ve yenileme işlemlerinin yapıtmasındın, İhtiyaç duyutın her tllrlü araç temininden
(Arıç vs, Yakıt, Balam, Sigortı vs arıcın tüm giderlerinden), Malzeme Nakliyesinden, Peısonel Çalıştıntmasından, İşin
yürlitülmesi esnasındı (1.3. Maddesinde belirtilen ) tüm giderler birim liyıta d§hildir.

ı.4.SÖZLEŞMENİN sÜnnSİ: 365 (üç yıız alnnış beş) takvim günüdıtr.

2. TANIM vE KI§ALTMALAR
b.l,nn: DiyADrN DEwET HAsTANESİ

EPDK: Enerji Piyasası Denetleme Kurumu

KURUL : Enerji Piyasası Dllzenleme Kıınılu

benB rÜXBrİl}l Bh,İMLERİ: Mahalleri belirtilen İdare tuketim birimleri ile bu şaroame kapsamına düil edilmelerinin talep
edilmesi durumunda sözleşmeye eklenebilecek olan İdareye ait tllketim noktalan.

TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım fuıonim Şirketi

DAĞITIM ŞİRKET: Bölgesindeki sorumlu Eleknik Dağıtım fuonim Şirketleri

ELEKTRİK PİYASASI MEVZUATI 6,446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkanlan etektrik piyasasına
il§kin yönetnelik, lisans, tebliğ, genelge, kurul kararlan ve dllzenleyici diğer işlemlerini,

SAYAÇLAR HAKKINDA TEBLİĞ: 31.12.2004 tarih ve 256E6 sayılı Resmi Gazetede yaymlanarak Elekrik Piyasasında
kullanılacak sayaçlara ait tebliği

DENGELEME VE UZLAŞTIRIVIA YÖNETIü|ELİĞİ: la.Oa.2OOg tarih ve 27200 sayı|ı Resmi Gazetede yayınlanarak yürıırlüğe
giren yönetnelik.

YÜK§DK GERİLİM TESİ§LERİ İşr,nrıun SoRUMLIJLUĞU YÖNETMELİĞİ 3o.11.2oo0 gün ve 24246Sayılı Resmi
Gazetede yayunlanarak yürllrlüğe giren "Elektrik Tesisleri Kuwetli Akım Yönefueliği" ve 18.03.2004 gtln ve 25406 Sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürtlrlüğe giren Türk Miüendis ve Mimar Odalan Birliği Eleknik Mühendisleri Odası Elektrik Yüksek
Gerilim Tesisleri lşletrıe Sorumluluğu Yönetneliği.

ŞARTNAIVIE: İşbu Teknik Şartrıame ve eklerini ifade eder. Teknik Şartname iki bölll,n halindedir. Birinci böliimde yüksek gerilim
işletne sorumluluğu ve tafo bakım onanm işleri,

lcaa_

kompanzasyon bakım, onartm, takip işleri tanımlanmıştır.



3. GENELESASLAR
3.1. İsteklileı teknik şartıamenin her sayfasını; 'OKIJMUŞ ANLAMIŞ VE AYIYEN I(ABUL ETMİŞ' kabul edilecektir.

Ytlklenici talep edilen bakım, onanm işi ile ilgili olarak alanında uzrıan kişilerle hiznıet vereceğini muayene kabul komisyonuna

taalıhüt edecektir. Ytlklenici södeşme başlangıç tarüinden itibaren güç trafolan ve kompanzasyon panolarında mesai saatleri içinde

veya dışında hafta sonu atillerinde, gerektiğinde resmi ve dini bayram tatillerinde düi takip ve bakım onanm işlerinin yapacaktır.

3.2. Taraflar iş bu teknik şartnaırıe ve ekleri kapsamındaki hak ve ytlktlmlUlüklerini; doğnıdan yeya dolaylı olarak hiçbir şekil ve
surette, bir başkasına veremez, dewedemez ve sataırraz.

33. İdarenin Elelctrik Abonelikleri Listesi södeşme tarihinde gtlncellenecektir. Taraflar arasında sözleşmenin imzalanması öncesinde
gerekse imzaland*tan sonra; Yilklenicinin mevaıat gereği ihtiyaç duyacağı ve talep edeceği ttlm bilgileri, İdare yilkleniciye
verecektir.

3.4. İstekliler tarafından fryat teklifleri TL cinsinden verilecek olup başka para birimi geçerli olınayacaktır. Ttlm ödemeler TL olarak
yapılacaktır.

3.5. Şartsıame maddeleri arasınd4 çelişkili durum ortaya çı|ması halinde, İdare lehine olan madde bağlayıcıdır.

3.6. Bu teknik şarmamede belirtilen hususlar dışında Eleknik İç Tesisleri Yönenneliği, Elekrik Tesisleri Topraklama Yönetneliği ve
4077 numaralı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veŞEl37latmakine emniyeti yönetneliği hllkllmleri geçerlidir.

3.7. İşi alan fırm4 Şartnamede belirtilen hususlan uygulamat ile yllkllmlüdür. Şartnamede belirtilmeyaı husustarda EPDK mevzuatı,
konu kapsamındaki diğer mevAıat ve yönefuelikler geçerlidir.

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

3.9. Çahşan ttlm penonelin işin sllresi boyunca ve sonundaki İş Kanunundan doğan t{lm yasal hakları (Kıdem ihbar Tazninatı, vb.)
fırma tarafindan karşılanır. Aynca hak ediş tldemeleri sırasınd4 bu işe ilişkin Sigorta Kurumuna ödenmemiş pirim borcu olmadığını
kanıtlayıcı belgeler getirilmeden hak ediş tldenmeyecektir.

3.10. İşi alan firma Yllklenici, şarmamede belirtilen hususlan uygulamakla yükllmlüdilr. Şartnamelerde belirtilıııeyen hususlarda
Enerji Mevzuatı ve Kanunlan, EPDK'nm ilgili Yönetnelikleri ve Tebliğleri, 4734 sayılı Kaıııu İhale Kanunu, Mal Alım İhaleleri
Uygulama Yönetneliği, Kamu haleleri Södeşme Kanunu ve ilgili Yönetsnelikler geçerlidir.

3.1l. Firmanın dtlzenleyeceği periyodik bakım Raporund4 fırmanın yetki belgeli mtüendisinin onayı olacaktn.Bakın işlemi fırma
tarafından bir bakım teknikeri/teknisyeni/ustası tarafmdan ve fırma milhendisi gözetiminde gerçekleşecektir.

3.12. Yllklenicinin anzah olduğunu bildirdiği parçanın yanlış ya da ihtiyaç olmayan bir parça olduğunun tespiti yapıldığnda ve anza
durumunda şartıamede belirtilen dfiz^ya müdahale süreleri dikkate alınacaktu. Belirtilen nedenlerte sistemin kapah kıldığı ve
arzaya m0dıhale edilmediği yeya geç kılındığı her takvim günü için sözleşme veyı idari şartnomede belirtilen yaptırımlır
uygu!ınacaktır.
3.13. Yüklenici iirmı, bakım ve arzılardı işe başlamıdan önce bütlln iş ye can güvenliği ile ilgili kınun ve yönetmeliklerine
uygun tedbirlerini ılıcıktır. Hizmetin ifasında gerek ihmal, dlkkıt§izlilq tedbirsizlitq gerekse ebliyetsiz elemın kullanmaktın
veyı herhıngi bir nedenle meydını gelebilecek kazılırdın Yüklenici gerekli önlemteri alıcaktır. Yüklenici çıhştırdığı
elemınlırın, gOrevin yerine getirilmesi esnasında Oçüncü şıhslıra karşı verdiğiı,ararı tınzimle sorumlu olacaktır.
3.14. Yüklenici her tllrlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. Bu nedenle ytlklenici teknik ekibini gerekli iş güvenliği

donanımı ile donatııak zonındadır. İş güvenliğine aykın çalışılması halinde hastane idaresinin kararıyla sözleşme tek taraflı olarak

fesih edilecektir.
3.15. Firma bildirdiği adresine her ttırlü tebligat için ikametgih beyan ettiğini, buraya yapılacak tebligatların kendisine yapılmış

sayılacağını adres değiştirmesi halinde yenisinin yazıh olarak bildireceğini, aksi takdirde eski adresi yapılan tebligatın geçerli

olduğunu kabul eder. Yüklenici ikamet olarak bildirdiği adreste iş gün|eri saat 08.00-17.00 arası yapılacak temas ve istekleri
karşılaırıak üzere telefonlara cevap verecek bir görevliyi iş başında bulundurmayı taahhüt eüıiş sayıl,f. Aynca fırma,7 gün 24 saat

ulaşılabilecek cep telefonu nıımıır.§ını bildirmek zorundadır.

4. yüxr,nxİcİ rhıvıaoaıı TALEP EDn ENLER
ELEKTRfu( ıvıÜHnx»İsİ İçİı Gerekli betgeler;

ı Trafo için servis yetki belgesi,
ı panolar için Reaktif güç kompanzasyonu ve Harmonikler belgesi

ı 2019 yılı Elektrik lkV üstll ve lkV altı SMM ve Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluk belgesi,

. 2019 Bllro Tescil belgesi,
ı oııaylı diploma fotokopisi,

fa
NOT: Verilen tekliflerle birlikte yukandaki



Bh,iNci nöıüıvr

İ.I.YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İSLETME SORUMLULUĞU Ye TRAFO BAKIM-ONARIM İSLERİ:

l.t.l. Yllksek Geritim İştetne Sorumluluğu, bu şartnımenin ayrıtmız bir parçısı olın 18.03.2004 gün ve 25406 §ayıtı Resmi
Gızetede yıyımlanırak yllrür!üğe giren TMMOB Elektrik Mühendisteri Odısı Yüksek Geritim Tesisleri İşhtme
Sorumluluğu Hizmet S6zleşmesine ve 30.11.20il) gün ve24246 Sıyılı Resmi Gazetede yayımlonarak y0rllrlüğe giren *Elektrik
Tesisleri Kuwetli Akım Yönetmeliği'ne göre yapılacıktır. EMO tırafından, bu teknik şartnıme ekinde bir örnği verilen
yüksek gerilim §letme sorumlutuğu södeşmesinin, bu teknik şertnıme ile belirlenen §in başlayıcağı güne kıdar olın sOre
zarfında dğ§nesi hılinde EMO tırafından bazırtanın yeni ve goçerli yllksek gerilim işletme sorumluluğu bizmet sözlşmesi
kıbul edilecektir.

1.1.2. Yltksek gerilim işletme soruınlusu, alçak gerilim ana dağıtım panosundan sorumludur. Pano üzerindeki her titrlü elektriksel işte
İşletne sorumlusunun olııru alınacaktır. Alçak gerilim 6a1 değıtım panosu llzerinde, hasar meydana gelmesi, sigorta veya tennik
manyetik şalterlerin veya buna benzer koruma elemanlarının açması halinde sebebi araştınlarak gerek görültlrse işlenne sorumlusu
tarafindan İdareye şifai veya yazılı rapor verilecektir.

1.1.3. ı-) İşletme sorumlusu, İdırenin tüm trıfolınnı yıtda en ız bir kez temizteyecektir. Trafolar ayda en azbirkezkontol
edilecektir.

b) Btltlln etekrik ve ınekanik bağlantılannm gevşeklik yöntlnden kontrolleri yapılarak gerekmesi halinde taıııiri yapılacaktır.
1.1.4.Ytlklenici fırnıa, yılda bir kez işleme ve paratoner topraklama ölçtlmleri yapacak olup idareye bildirecehir.

1.1.5. İşletne sorumlusu, tafo bakıııılanııı keııdisi yapacak veya kendi sorumluluğunda başkasına yaptırabilecektir ve servis bakım
formunda yüklenici fırmanın yetkili mühendisinin imzası olacaktır.

1.1.6. İşbtme sorumlusu, trıfoları kontrol ettikten §onra, sorun olup olmıdığına bıkıtmaksızın, kontrol yıptığı binıdı görevti
veyı İdıre ıdını hareket eden bir kişi ile yerinde durumu tutanık ıltını atacık veyı varsı matbu formunu düzenleyecelç
evrıkın bir nüshasını iş bitiminde İdıreye teslim edecektir.

1.1.7- Sırf mılzeme olarık kullınılan yağ, fıltre, kıyış, vs gibi mılzemeler yüklenici firmı tarafından gllvenli bir şekilde
hastıne oıtımından uzaklaşttnlıp imhı edilecektir.

1.1.8. Trafolarda bir sorun görttlmesi halinde veya değişik dunımların algılannası halinde işletne sorumlusu en hızlı şkilde ve 7D4
gtln ve saat esasma göre sorunun çözllmü için gerekli çahşmalan yapacaktır. Buradı belirtilmeyen hususlar için yüksek Gerilim
İştetme §orumlutuğu Hizınet Söztşmesi ve Yllksek Gerilim İşbtme §orumtutuğu Yönetmeliği hükllmleri geçertidir.

1.1.9. Trafo değişimi, gerilim trafosu, akım trafosıı, yüksek gerilim sigortası değişimi, izolatör değişimi, her tilrlü ytlksek gerilim
kablo değişimi, yüksek gerilim kablo tamiri, yuksek gerilim kesici tamir veya değişimleri, sayaç değişimi, hücre içerisindeki parça

değişimleri, işleme sorumlusu tarafından veya İdarenin uygun görmesi halinde işlenne sorumlusunun sorumluluğunda ve
gözetiminde ilgili fırma ve/veya kişilerce yapılacaktır. Temin edilecek malzemeler işletnıe sonımlusunun talep ettiği ve uygun
gördüğü malzemeler olacaktn. Kullanılması veya değiştirilmesi zorunluluk arz eden malzemeleri Ytlklenicinin raporunun İdareye

sunulmasına müteakip idare gerekli fiyat araştınnası yaptıkan sonra Yüklenici Firmaya temin edecekıir. İdaıe. söz konusu istenen

malzemeleri Yllklenicinin teklif edeceği malzeme fıvatını uveun gördüğü durumlarda ücreti mukabilinde isi },apan firmadan temin

etnekte serbesttir. İdareye bağlı tesisterde yerel elektrik dağıtım şirketi tarıfındın yapılıcık her türlü elektrik dağıtım
düzenlemesinde, l kV ve üzeri elektrik beslemesi olduğu sürece işletme sorumlusunun sözleşme ve teknik şartname ite

belirtenen sorumlukları devam eder. İşbtme sorumlusu aynı zımında bu şekitde elektriksel dğişmeler otduğu durumlarda,
İdareyi yapılıcık işler ve kınuni d0zentemeler hakkındı bilgilendirir. İdarenin talebi hatinde, yeret etektrik dağıtım şirketi
ile doğrudan muhatap olur ve işleri organize eder.

1.1.10. İşletme sonımlusu, İdarenin görevlendireceğ personele, trafolar hakkında asgari bilinmesi gereken hususlar ve acil
durumlarda yapılması gereken asgari işlerin eğitimini veiecek ve idareye yazılı olarak bildirecektir, bu konuda bir talimat
hazırlayacak ve tafo merkezlerinde görttlllr yerlere asılmasını sağlayacaktır.

1.1.1l. Yüksek gerilim işletme §orumlu§u, yüksek gerilim g0zcrglhlırındı alınnası gereken tllm tedbirlerin ılınmasını
sağlamak ve işin yapılıp yapılmıdığını tıkip etmekle sorumludur.

1.1.12. Yüksek gerilim işletne sorumlusu, trafo gilzergEhlarında konması gereken tllm uyan işaretlerinin konma5111 ,"ru
taınamIanmasını,
sorumludur.

oluşması halinde değişen mevaıata hale sağlaıııak ve işin yapılıp yapılmadığını takip etrıekle



ı.z.niĞnn rıürüıur,nn:

1.2.1. Y0ksek gerilim işletme §orumlu§u, Elektrik Mühendisleri (Xısındın alınmış l kV üstü yüksek gerilim işletme
sorumlusu otmak için SMM betgesine ve Yüksek Gerilim İşbtme Sorumtuluğu Yetkitendirme Belgeterine sahip olmalı ve bu
belgeler sözlşmeye esas yıl için vizeli olmıhdır. Yllksek gerilim işletme sorumluluğu k§isel olarak verileceğinden iirmılır
§letme sorumluluğu alımızlar, bu sorumluluğu ılabilmeleri için çılşın her bir bu işe uygun elektrik mühendisinin
sözlşmeye tarıf olarık imzı ıtması gerekmektedir. Bu konudı 18.03.2004 gün ve 25406 Sayılı Resmi Gızetede yıyımlanın
hükümler geçerlidir.

1.2.2. Y{lksek gerilim işletne sorumlusu södeşmenin imzalandıktan sonra ivedilikle sorunlann giderilmesine çalışacaktu.

1.2.3. Yüksek gerilim işleme sorumlusu her tllrlü ulaşınını ve İdarenin elemanlanııın kendisine nezaretine ihtiyaç duyduğunda bu
elemanlarm ulaşımını, kendi aracı ile veya kendisinin temin ettiği uygun bir araç ile yapacaktır. Bu araç içerisinde ulaşım esnasında
tehlike yaratabilecek herhangi bir unsur bulunmayacak olup yolcu taşımaya uygun bir araç olacaktır. Yüksek gerilim işletme
sorumlu§u, işle ilgili ihtiyaç duyacağı her türlü ılet, edevat ve cihazı kendisi temin edecektir.

1.2.4. Yüksek gerilim işletrne sorumlusu her tllrlü çahşmasını acil durumlar hariç, ldarenin mesai saatleri ve çalışma kurallarına
uyarak yapması gerekmekiedir.

1.2.5. Yüksek gerilim §leme sorumlusu keııdi sorumlutuğundaki işler için.işin tehlikesine vakıf olmalı ve bu konuda her tilrlü iş, işçi
ve tesis güvenliğini sağlamalıdır. Hastane binatarındİ acil ve zarııri duruınlar dışında enerji kesimi yapmadan önce mutlaka İaarenln
olurunu alması gerekmektedir.

1.2.6. Yüksek gerilim işlenne sorumlusu, mücbir sebepler haricinde stlrekli ulaşılabilir olmalıdır. Yüksek gerilim işleme sorumlusu
kendi sorumluluğundaki işleri bir başkı§rnm sonırnluluğuna bırakamaz. Kendisine bildirilen bir sorunda en fada 2 (iki) saat içerisinde
sonına ilk müdüaleyi yapabilmelidir.

1.2.7. Gerek görülmesi halinde İdare, yüksek gerilim §letne sorumlusunun bilgilerinden ve tecrilbesinden yararlanmak için talepte
bulunabilir.

1.2.9. Yltksek gerilim işlefue sorumlusu olmaya istekli kişiler işi yerinde görmeli, bilgi almalıdır. İstekli tarafindan iş yerinde
görülmez ise, her ttlrlü bilgiye sahip olduğu kabul edilecek, iş ile ilgili düa soıua yapacağı itirazlar değerlendirilmeyecektir.

1.2.10. Yüksek gerilim işlefue sorumlusu bu teknik şartıanıe ile aldığı işler için İdarenin elemanlarını hangi maksatla o|una olsun
nzası olmadan kendisine yardımcı olmaya znrlayamaz İdare ele,nıanlarının kendisine yardımcı olmadığı bahisle sonımluklarının
ortadan kalktığını iddia edemez. Bu konuda İdarenin talimatlan geçerli olacaktır.

1.2.1l. Burada belirtilmeyeıı hususlar için ytlrllrlükteki kanun, yönemelik ve her tilrlü resmi mevzuat geçerli olup, yüksek gerilim
işlefue sorumlusu kanun, yönemelik ve her tllrlü resmi mevaıattan doğan sorumluluklannı ret edemez.

il<iıci BöLüM

2.1.KoMPANzAsYoN BAKIM oNARIM TAKD İşLERİ:

2.1.1. Tilketim noktalarındaki Sayaç endeks değerleri, ilgili mevaıat çerçevesinde okunarak takibi yapılacaktır. Sayaçlann varsa
uzakan olaıma sisteminden yoksa sayaç ilzerinde okunan endeks değerleri ytlklenici tarafindan takip edilecektir.

2.1.2. Yuklenici; endllktif ya da kapasitif enerji limitinin ilzerinde ttlketim yapılması halinde, kapasite aşımı gibi nedenlerle Eleknik
Dağıtını Şirketince talıakkuk ettirilecek bedelleri akip emekle yllkllmlUdilr-

2.13. İdıreye ait ve tistede belirtilen Tüketim Birimlerinin çekmiş olduğu (endüktif veyı kapasitif) reaktif enerji miktannın,
ilgili mevzuıttı betirtilen dğerleri @PDK'nın belirlediği sınırlırı) ışmomı§ı için gerekli takibi yapıp kurumu
bilgilendirecektir.

2.1.4. Yüktenici firma tüketim noktılarının herhangi birinde Elektrik Piyasası Mevzuatının öngördüğü endüktif/l«apısitif
timit değerinin ışıldığını tespit etmesi durumunda İ»anByi gerekli malzemeterin temini için yazılı olarak uyıracaktır.
İdare, Yllklenicinin yozılı dilekçesinc istinaden dilekçe tırihinden sonra malzemeyi temin edip YOklenici Firmıya teslim
edecektir.

2.1.6. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip; Yüklenici, İdarenin Eleknik aboneliklerine ait mevcut kompanzasyon sistemlerini
yerinde inceleyerek, sistemlere ait tUm parçaların sağlıklı

İ
laaıı

kontrol edecektir. Eğer bu ilk konnol sonucunda;



kompanzasyon sistemlerinin düzglin bir şekilde çalışabilmesi için değ§mesi veya yeni monte edilmesi gerekli parçaların gerekli
olduğu düştlnülltrse, yüklenici tarafından ivedi olarak rapor tufulacak ve idareye sunulacaktır. İdare; yııklenicinin raporun da belirriği,

kullanılması veya değiştirilmesi zorunluluk arz eden malzemeleri Yilklenicinin raporunun İdareye sunulmasrna müteakip Yüklenici
Firmaya temin edecektir. İdare, söz konusu istenen malzemeleri Yüklenicinin teklif edeceği malzeme fiyatını uygun gördüğü
durumlarda ücreti mukabilinde işi yapan fırnıadan temin etsnelie serbesttir. Yüklenici Firma tarafından İdare' nin onayı ile yedek
parça temini yapılacaksa eğer bu parçaııın montaj stlresi 24 (yirmi dört) saati geçmeyecektir. Aksi takdirde södeşme veya idari

şartıamede belirtilen yçtırımlar uygulanacaktır. Kompanzasyon panolarının tlzerinde bulunan tilm ekipman bağlantılan kontrol
edilip gerekli olan durumlarda müdüale edecektir. Böylece idareııin elektrik faturasına endüktif ve kapasitif bedel yansımasının
önllne geçilecektir. Yanlış yapılan montajdan ytlklenici, istenilen malzemenin özelliklerinin uyıımsuz tlrttn temininden idare sorumlu
olup İdareye g€rçek dışı rapor vs. sunulması durumunda Yllkleııici hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yapılacak bu işlem
için yüklenici herhangi bir llcret alep etneyecektir.

2.2.YAPILACAK BAKIM CALISMALARIIıIDA:

ı kondansatörlerinkapasitelerikontroledilecek.

o Şalt malzemelerinin fıziki bağlannlan konnol edilecek.

. Reaktif Gııç Kontrol Rölesi, kontaktör, şalter, sigorta vb. malzemelerin test ve kontrolü yapılacak.

ı panoların kontolü (paslaıım4 kablo girişlerinin korınolu vb.) yapılacak.

ı Özelliğini yitirrı§ malzemeler, İdare tarafındaıi temin edildikten İonra yenileri ile değiştiritecek.

ı panoların genel temidiği yapılacak.

2.2.1. Yüklenici idareden malzemeleri tutanak karşılığı alacak tutanakta malzemeyi seri numarası ile hangi tesiste kullanacağını
belirtecek ve kullanmadığı malzemeyi idareye tutanakla teslim edecektir. Tesislerde kullanılamayacak durumdaki malzemeleri
Yüklenici Firma yine tutanakla İdareye teslim edecektir.

2.2.2 Tesisler aktif, end0ktif ve kapasitif değerler kontrol edilerek EPDK Elektrik Piyasası Mllşteri Hizmetleri
Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen tolerans sınır arahğındı olması sığlınıcaktır. Yönetmelikte sınır değ§iklikteri
olmısı halinde güncel sınır değerlerine uyulıcaktır. Yapılan bu kontroller rıpor edilecek ve sonuçlar idareye rapor hıtinde
sunulıcıkhr.

2.23. Yüklenici, tesislere bakım yığıcağı tırihi idareye bakım tırihinden önce bildirecek ve bildirilen tarihlerde bılcmlır
yıpılacıktır. Tüm bıkımlarda idarenin g0revlendirdiği teknik personeller mutlıkı bakımı nezaret edecektir. Yüklenici iirma
idarenin tayin ettiği personellere gerekli ğitini verecektir. Yüklenici yapıcağı bakım ve kontrollerde; idırenin § akışını
ıksıtmıyacatı, İdarenin ve Yüklenicinin betirleyecği saat ıralıklarındı, bakım ve kontrollerini gerçekleştirecektir

2.2.5. Yüklenici Enerji Verimliliği çerçevesinde tllm tesislerdeki tuketimleri duzenli olarak takip edecek, varsa ytlk artışlan idareye
bildirecek, yük artışlan mevcut kompanzasyon sistemlerinin kapasitesi tlzerine ç*ış gösteriyorsa idareye derhal yazıh rapor vererek

ek sistemler yapı|masını isteyecektir. Ek sistemlerin montajı ytlkleniciye ait olacak bunun için ihale bedelinden farklı bir ücret

tldenmeyecektir.

2.2.7. Olısı ırızgyı ilk mlldahale sllresi trafo ve kompanzısyon için, bakımı üstlenilen sistemin ını işlevini etkileyen ırızının
yızılr olarak ya dı telefonlı bildiritmesinden sonrı 4 (dön) sııttir.

2.2.8. Yüklenici bakun l arıza onanm sonrasında dllzenleyeceği servis raporunu idarenin belirlediği müdllr yardımcısı ile koordine
edecek, imzasını / onayrnı alacak ve l Oir) nüshasını idareye teslim edeceklir.

2.2.9.Bu § kapsammda yapılacak tllm işler Yapım İşleri Genel Şartıaınesine, 633l Sayılı lş Sağhğı Ve Gilvenliği Kanuna, Enerji ve

Tabii Kaynaklan Bakanlğı'nın Elektrik Kuwetli Akım Yönetneliği, Tedaş Genel Müdllrlüğü'niln Yönetneliklerine, Fen ve Sanat

lCırı

rr. -

Kurallarına uygun olacaktn


