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1-AMAÇ
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile Bağlı Birimlerde kullanılan ve aşağıdaki listede belirtilen cihaz, makine ya da
sistemlerin periyodik bakı m, kontrol, sökme, takma, test etme, yedek parça değişim ve tamir bakım onarı m
işlemlerinin üretici firmanı n bakım el kitapları nda belirttiği ve önerdiği hususlara uygun bir şekilde yapılması
ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlanması.
2- TANİMLAR
İdare: Bursa İl Sağlık Müdürlüğü,
Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli,
-Üretici Firma: Bu teknik şartname kapsamı ndaki cihaz, makine ya da sistemleri üreten firma,
Periyodik Bakı m: Cihaz, makine ya da sistemleri verimli çalışması için belli periyotlarla yapılması gerekli
kullanı m süresi veya zamana bağlı olarak parça değişim ve bakım işleri,
Arıza: Cihaz, makine ya da sistemlerin parçaları n veya yazı lı mlannın bir veya birkaçı = olağan şekilde
çalışmaması veya fonksiyonlarını yerine getimıemesi durumu,
Tamir, Bakı m Ve Onarı m: Cihaz, makine ya da sistemlerin, çalışması nı önleyecek bir arı zası
belirlendiğinde bunun giderilmesi için yapılacak sökme, takma, yenileme, düzeltme, ölçmek, ayarlama, test
etme gibi işçilik veya parça değiştirme işlemi,
Servis (İşçilik) Hizmet: Periyodik bakı m ya da arızaları n giderilmesi için yapılan hizmetler,
Arı za Tespit Süresi: Arı zanı n yükleniciye bildirilmesini takiben, yüklenici tarafı ndan arı za
yerine Ulaşı m süresidir.
Proforma Fatura: Yüklenicinin deği ştirme yaptığı yedek parça ve işçilik ücreti için ödemeye
esas teşkil etmeyen ücretlendirme belgesi,
H idrofor pompalannı n Bakı m Ve Onarı m Formu: Her türlü bakı m dnarım faaliyetleri teknik servis
formuna kaydedilecektir. Bakı m bitiminde yüklenici firma teknik personelince doldurulacak olan
teknik servis formu İdare tarafı ndan kontrol edilecek ve taraflarca imzalanacaktı r. Forma bakı m
esnası nda cihaza yapı lan tüm işlemler ayrı ntı ları yla yazı lacaktı r. Bu form 3 (üç) nüsha halinde tanzim
edilecek; bir nüsha yüklenici firmada yapı lacak ödemeye esas teşkil etmesi açısı ndan idareye tesliııı
edilecektir
Kontrol (Kontrollük): İdare tarafindan bu şartnamedeki işlerin kontrolü için görevlendirilmiş bir kişi veya
bir komisyonu aracı lığı ile yapı lan kontrol faaliyeti,
3- KAPSAM

3.1. Sözleşme tarihinden itibaren Sartname kapsamındaki cihaz, sistem ya da malcinelerin listesi:
Aşağıdaki liste, Kurum bünyesinde faaliyet gösteren on (10) adet konumda ki birimlerde bulunan toplam on bir (15)
adet cihazlardan bir araya gelmektedir.
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AÇEKLAMA

MODEL
ALFD 2VS 05/16 /('

2 x 5 m3/h - 76mSS

ALFEN
Ü.T : 2013

ALFD 2VS 10/0?_?2

2 x 8,5 m3/h — 6 mSS

BAYMAK 45/50
Yangı n Hidroforu
Ü.T:1997

QSFC 80M2B şğ
--Çift Motor
(

2250-5600 L/h
29 mSS

B.Orhan Entegşdevlet
Hastanesi
re.ı
Komuta Kontro<Merkezi
112
52.

Teknopomp
Yangı n Hidroforu

2 x MNV 40/1204,,1ı
xış
(

2 x 12 m3/h - 80mSS
5/7 Bar

Alarko
Ü.T: 2006

ALD-406/15-2

şğ
?'"

16,7 m3/h - 80mSS

Kamu Hastaneleriğ
Hizmetleri 134

MAS

NM 65 250

%
(

90 m3/h - 100mSS

Mustafa Kemal Pyaılçe
Sağlı k Müdürlğ gu ve
Sağlı klı Hayat/Merkezi .
t

Teknopomp
tJ.T: 2018

2 x MNV 40/1204 I x'iğ
(

2 x 12 m3/h - 8OrnSS
6 Bar

Teknopomp
Ü.T: 2018

2 x MNV 40/1204+257;211

2 x 12 m3/h - 80m55
6 Bar

Teknopomp
0.T:

2 x MNV 40/1204

Teknopomp
Yangı n Hidrofor
pompası
U.T: 2018

2 x MNV 40/1204 1

Teknopomp
Yangı n Hidrofor
pompası
U.T: 2017

2 x MNV 40/1204+25-211
ıt

2 x 12 m3/h - 80mSS

İkiz Pompa +Jokey pompa

2xI2 ın3/h
11 lcw - 2900 d/d
80 Mss

Ü.T : 2013

Keles Entegre, eiv.let
Hastanesi
ı
Sağlı k Müdürlti — - Ek
Hizmet Binası (Fomar'a)
ğı

Mudanya Ilçe Sağlı<
Müdürlğüğü vp-Sağlı kly.,
Hayat Merkezi

Orhangazi ilçe Sağlık
Müdürlüğü ve SHM/-

Yıldırı m Ilçe şd
ı lc
MüdürlüğüAHM

Teknopomp
Yangın Hidrofor
Pompası
0.T: 2018/NFPI
Seri No: Y2018.12.285
ETNAHydrokon

---

7/
2HF KO 15/6-40
ı ,

2 x 12 m3/h

•

2 x 12 m3/h - 80mSS

2 x 15 m3/h
4.3 Bar
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ETNA
Yangın Hidrofor
Pompası
Ü.T: 05.02.2019

Y 2 KO 15/6-40

2 x 12 m3/h - 80mSS
7.2 Bar

ETNA
Temiz Su Hidrofor
Pompası
02.11.2018 --

2 HF KO 15/5-30

2 x 15 m3/h
4.3 Bar

3.2. Aşağıdaki listede adı geçen konumda bulunan cihazIarın bakım zamanı karşılarında yazan
tarihlerde başlayıp işbu sözleşme bitiş tarihine kadar sürecek olup, haklarında işbu teknik şartname
kapsamında yazan bütün maddeler geçerlidir.

Sıra
No

Kullanım Yeri

Kullanılacak
Sistem

Yangı n
Hidroforu
Bursa Halk Sağlığı Laboratuvg
Esentepe -Ağaçlık SokakiNilüfer

Karacabey SHIVI-ISM
,..,...---Tavşanlı Mahallesi No:•56
Karacabey/BURSİ:

Temiz Su
Hidroforu
Yangın
Hidroforu

Kullanılan
Cihaz Markası

Bakım
Başlangıç
Tarihi

2 x 37Kw
2 x 60 m'/h
2 x 95 mSS

ETNA
ETN YN
18.06.2021
ETNA
ETN YN
ETNA
ETNA

6 m3/h
105 mSS

08.08.2021
Temiz Su
Hidroforu

Sistem Bilgisi

2 x 12 m3/11 +
3 m3/11 Jokey
2 x 10 m3/h

3.2. Şartname kapsamında bahsi geçen cihaılar ile alakalı olarak, gerekli görüldüğünde genleşme tankına hava basım
işi ve filtre değişim işi yüklenici tarafindan ücretsiz olarak yamlacalcur.

4- GENEL HUSUSLAR
4-1- Yüklenici, üretici firmanın cihaz, makine yada sistemlere koyduğu bütün parçanı n değiştirme veya
tamir ve bakı mı nı yapmak için gerekli teknik donanım ve personeli bulunduracaktı r.
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4-2- Cihaz, makine ya da sistemleri üreten ana üreticinin veya yetkili servisinin araç tamir - bakı m
sı rası nda kullanı mını öngördüğü orijinal yedek parça kullanı lacaktı r. Eski, çı kma, paslı, ezik vs. gibi
kusurlu ve hatalı ürün kullanı lmayacaktır.
4-3- Cihaz, makine ya da sistemlerin bakı m ve onarımları sı rası nda veya sonrası nda durumları nı n tespiti için
gerekli olan bilgi ve belgelerin İdareye ait teknik servise ulaştı rı lmasından yüklenici sorumludur.
4-4- Cihaz, makine ya da sistemlerin fennine uygun tamir, bakım ve onarı m yapı lacaktır.
4-5- Yüklenici doğal afet (deprem, sel, kar, vb.), terör gibi hallerde hizmetlerin aksamaması için idarenin
talebini beklemeden idare ile temas kurarak bakı m, onanm, servis ekiplerini takviye edecek ve hizmetlerini
kesintisiz sürdürecektir.
4-6- Yüklenici hidrofor pompaları nı n tamir, bakı m ve onarımı için gerekli her türlü alet ve avadanlı klan
bulundurmak zorundadı r.
4-7- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince yerine getirilmesi gereken yükümlülükler
Yükleniciye aittir.
5- PERYODİK BAKIM HİZMETLERİ
5-1- Periyodik bakı m sayı sı, bakım sözleşme süresi içinde bir ( 1 ) defa olacak şekilde idare tarafı ndan

görevlendirilen kontrol teşkilatı nı n belirleyeceği bakım zamanı na uyularak yapı lacaktı r.
5-2- Bakı mlar haziran ayı içerisinde başlanı p bitirilecektir
5-3- Bakı m saatleri idarenin işleyişini engellemeyecek şekilde belirlenecektir.
5-4- Periyodik bakı m formları kontrol teşkilatı na veya bakı m yapı lan birim yetkilisine imzalatı larak,
form ası l nüshası İdareye teslim edilecektir.
5-5- Periyodik bakımda yapılması gereken asgari işlemler aşağıdaki gibidir. Yazılanlar dışında
işin fenni ya da cihaz, makine ya da sistemlerin üreticisinin belirlediği işlemlere ilave olarak yüklenici
tarafından yapılacaktır.
. Sıra
No

YAPILACAK PERIYODIK BAKIM İŞLEMLERİ

Motor akım kontrolü
Motor fanı kontrolü
Vanaları n kontrolü
Çek valf kontrolü
Basınç prosestatlarının kontrolü
Pervane kontrolü
Mekanik bağlantı elemanları nı n kontrolü
Elektrik bağlantı elemanlarını n kontrolü
Sızdı rmazlı k kontrolü
Cihazlann genel temizliği
Kontaktör kontak temizliği
Filtre temizliği

r--
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Hidroforlara bağlı genleşme tankları nı n bakı mı ve eksik gaz bası ncı nı n tamamlanması
Sistemde bulunması halinde;
Yangın hidroforlarına bağlı yangın söndürme siprinklerini control eden yana ve basınç
control elemanlarının bakım ve kontrolü.
6- AR1ZA ONAREVI HIZMETLERI ve YEDEK PARÇA DEĞIŞIMI
6-1- Arızanın yükleniciye bildiriminden itibaren ilk müdahale süresi il içi 3 saat, ilçelerde ise 6 saattir.
Çok acil durumlarda bu süre beklenmeksizin arızaya müdahale edilecektir.
6-2- Arıza halinde, firmaya yazı lı olarak bilgi verilmesinin ardı ndan belirlenen süreler içerisinde
müdahale etmek ve en geç 48 saat içerisinde arızayı gidermek zorundadı r. Ancak yedek parça
gereksinimi veya arızanı n 48 saat içerisinde giderilemeyeceği idare tarafı ndan kabul edilmesi halinde
yetkili birime bilgi verilerek (tutanakla tespit edilecek geçerli sebepler hariç, parçanı n yurt dışı ndan
gelmesi v.s.) yasal zorunluluk olan 30 günü geçmemek üzere geçici önlemler alı narak yurt dışı ndan
gelen yedek parça ile onarım sonlandı rı lacaktır.
6-3- Arı za bildirimleri telefon, elektronik posta ya da faks ile yapı lacaktı r.
6-4- Arı za bakım formları kontrol teşkilatı na veya bakım yapı lan birim yetkilisine imzalatı larak, form
ası l nüshası idareye teslim edilecektir.
6-5- Mesai saatleri dışı nda arı za olması durumunda idarenin görevlendireceği bir personel eşliğinde
belirtilen süreler dikkate alı narak müdahale yapı lacaktı r.
6-6- Arıza halinde veya aşı nan parçaları n değiştirilmesi durumunda çı kan parçalar idareye tutanak
veya bakı m formu ile teslim edilir.
6-7- Yüklenici değiş mesi gereken parçalar için de'ğiştirilme / yenilenme sebeplerini bildirir; arızal ı
olduğu tespit edilen parçalar servis tutanağı ile birlikte teslim edilir, parça temininden sonra bakı m
anlaşmalı firma tarafı ndan montajı yapı lacaktı r. İdare acil durumlarda sistemin çalışması için firmadan
yedek parçayı firma stokları ndan karşılaması nı isteyebilir. Alı m süreci sonunda idare alı mı yapı lan
parçayı firmaya iade eder veya alı nmış olan parçanı n bedelini öder
6-8- Yüklenici firma, yapı lan arızalara bildirimlerine kı rk sekiz (48) saat içerisinde cevap vermez ve
kayı tsız kalması halinde veya ilk müdahale süresi olan 3 saat kural ı nı, bir sözleşme süresi içinde 3 defa
aşması durumunda, İdare, sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkı nı saklı tutar, ayrıca Yüklenici bu
gibi durumlarda Kurumun uğrayacağı zararı tanzim etmekle sorumludur. İdare, Yüklenici namı
hesabı na arızayı gidererek, ücretini hak edişten kesebilecektir.
7- GARANTI.
7-1- Kullanı lan yedek parça ve malzemelerin, yetkili servislerce ve/veya üretici firmaları n verdiği
teknik garantiler aynen geçerli olacaktı r.
7-2- Garanti süresi içerisinde değişen yedek parça, malzeme veya iş çilikten kaynaklanan arızalar
yüklenici tarafı ndan ücretsiz olarak giderilecektir.
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7-3- Alı m konusu hizmet bitse de yüklenicinin taktığı parça, malzeme veya işçililcten kaynaklanan arı zalar
için garanti süresince sorumluluğu devam eder.
7-4- Yüklenici yedek parçalarda ğaranti dışında tutma durumunda ayrı ntı lı rapor düZenleyerek idareye
verecektir.
8- DIĞER HUSUSLAR
8-1- Hidrofor pompaları nı n bakı mı yapı larak görülen aksaklı klar yazı lı bir şekilde idareye
bildirilecektir.
8-2- Sistemin gelişimine ve verimine yapılması uygun görülen projeler raporlandı rı larak idareye
bildirilecektir.
8-3- Yüklenici firma, bakı m sözleşmesinin süresi içinde, Kurumumuzun sorumluluk alanını kapsayan
birimlerde (1.Sı nı f, 2.Sı nıf ve 3. Sınıf Sağlık Himetleri ) yukarı da ki listeye iki (2) adet konumda bulunan
cihaz/cihazları talebimiz doğrultusunda ilave edebilecek olup ücretsiz olarak tamir ve bakı m listesine
alacaktı r.
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