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 FİYAT TEKLİF LİSTESİ

Yapılan İş/Mal/Hizmetin
 Adı, Niteliği

2020 YILI MAÜ BAĞLI TÜM BİRİMLER VRF BAKIM ONARIM İŞ
İ

Mal/Hizmet/Yapım İşi Miktar Cinsi Birim Fiyat Tutarı

1
VRF SİSTEMİ DIŞ ÜNİTE BAKIMI VE ONARIMI
HİZMETİ 84 ADET

2

VRF SİSTEMLER İÇİ ÜNİTE BAKIM VE ONARIMI
HİZMETİ 610 ADET
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TOPLAM

                                                             Firma Bilgileri

FİRMA ADI-ADRESİ KAŞE-İMZA

NOT : 1-Zarfın yapıştırma      yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

2-Teklif isteme yazımızda bakım onarım  işi için TOPLAM FİYAT üzerinden değerlendirmeye alınacaktır

3-İlgili Mevzuat uyarınca İsteklinin yasaklı olup olmadığının öğrenilebilmesi için (Vergi/T.C No-Ünvanı-Türü(A.Ş ,LTD gibi)
AdresTelefon–Faxs-Ticaret/Esnaf odası adı -Ticaret/Esnaf odası sicil no-varsa eposta Adresi) bildirmekle İstekliler yükümlüdür

4- Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyat teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır

5-Sözleşme olacaktır.



VRF SİSTEMLERİ BAKIM, oNARIM rriznrnri rnxxi« şanrNavrusi
MADDE 1. KONU VE KAPSAM

Mardin Artuklu Üniversitesi ve Üniversiteye Bağlı yi.iksekokul ve Faktiltelerde yer alan;

1. KISIM: VRF SISTEMLERI
VRF Sistemleri Dış Ünite
VRF Sistemleri İç Ünite

SözleŞmeYe müteakiP 3l ll2/2020 tarihine kadar aylık bakım ve arızadurumunda onarım hizmetiyapılması işidir.

MADDE 2. YÜKLEİVİCİNİN SORUMLULUĞU VE PERİYODİK BAKIM nÜZnNİ
A - Gene| Hükümler

l' Yüklenici bu Şartnamede belirtilen him işleri yapmak, diğer tiim aksaklıklan gidermek, sistemlerinkendisinden beklenen him fonksiyonları iıgııi yor.i,neli5lere ," diğ;;;m standartlara göre yerinegetirmesini ve emniYetli ÇalıŞmasını temin ethekle yühimlüdür. -ytıı,ı.rici 
şartnamede belirtilenkadar bakım ve her arıza durumunda müdanuı" .o.."ı.tlr.

2' Aı'lza clı-ırıınitıncıa yiikieniı:i teknik trlç,tnanlan taral'ıııclaır gidcrilcıneyeıı ırrızırlaı.ic;in ilgili sisıı.ınin,vcıkili ilıırıasıııı.Çıığırn-ıak ve gerckli 0ılaıiüı ışı.,,r,'i,-,; _yuİı,ı,nuk İııkl.rı.ı sorıınılıılıığundacjıı.. Bııilieııılcı iÇin tll< lıiı be<Jel ti<İcnıiıl'yccck oltı;: iş ı,,İpn,,,r,,,ra lıi,ıkıııı gieicıleri ıiöhil eıiiiıııiştir.
3' Tesisin iŞlemesi iÇin kullanılacak yedek.parça gerektiren bir arızadurumunda idare söz konusu yedekParÇayl Yüklenici firmadan temin eaeuiİecegi"siil'Jİ8.. firmalardan da temin edebilir. ilgili yedekParÇanın Yıiklenici firmadan temin eoiimJsi Jr'*.rrau idarenin onayı alındıktan sonradeğiŞtirilmelidir, İlgili yedek parçanın diğer firmaıuraun temin edilmesi durumunda, yedek parçalannsisteme montajı Yüklenici 1bu Şartnaın. kupru*,nou uut,* yrpun; n.rulİ.ur,naun yapılır, yüklenicibu iŞlem iÇin idareden ek bir ücret talebina. urıurrrn,-. Garanti tupru-,noa olan parçaların alınması,değiŞtirilme'i 

":..T''-hizmetler 
yıiklenici fi""; tr;İ;İİan ıicretsiz yapılır. Anzalı parçalartutanak ileidareye teslim edilir. Bu işlemleiiçi, niçul, ş"ı.iıJ.liiiiıt,ıo"n.eyecektir.

4' İşletme sırasında.meydana gelen arızalar, yazılı, sözlü veya telefonla haber verilmesine müteakip 8saat iÇerisinde Yüklenicinin Yetkili elemanları turunn** Kuruma grıiriİ r. arıza giderilir. Sistemlerleilgili Mardin dıŞından getirtilecek serv_islerle lıglıl oİarat her tiirlıf masraflarlkonaklama, seyahat vb.)YiikleniciYe aittir, Sistemdeki arlzantnYüklenicly, İurryasözlü velveya telefonla haber verilmesindenitibaren arızalanan sisteme mesai saatleri iç..irina. (pazartesi-c,,.u oö.oo-ıs.og) ve genel tatilgiinlerinde azaıni 8 saat iÇerisinde miidahale edilir ve sistemıerin ır"p.i gtır.nli şekilşle çalışır halegetirilir.

5' Sistemlerde revizYon gerektiği durumlarda ytiklenici tarafindan idareye verilecek revizyon listesiidare tarafindan kabul edilincJye kadar 
_sistemin İ.'C.::. sakıncalı g«ınıı,ıtıgtı takdirde güvenlik içinsistem işletmeden alınır ve durum İdare yetkilisine bildirilir.

6' Bakım Ya?an firma ilgili cihazlar için idarenin görevlendireceği kişilere cihazlarhakkında genel bilgiVe aÇil durum eğitimi vermek zorundadır. Eğitim uıu, 
-ı.işiİ"ın- 

argiş-".i duruminda yeni
ffiilj:lİHl;:i.]:,i::::9jl,:,:::]::"\,l. F;;;;;.o_rik ve ;,;C"ğiİİ- oıanağı varsa kurumun

slN

istemesi durumunda belirleyeceği sayıda elemanına firma u.*ıjJtrr?*?l



7' Yüklenici firma sö-zleŞme kaPsamında_yapacağı çalışınalarda,633l sayılı iş Sağlığı ve iş GüvenliğiKanununa ve bu Kanuna bagıı, olarat çrt-İ-,İ ve çıkarılacak olİn ttim hizük, yönetmelik vegenelgelere uygun olarak yup-lu konusunja 
'urun,ln 

sorumludur.

8' Arıza' ParÇa değiŞtirilmek suretiyle giderilecekse idare ye yazılı olarak rapor edildikten ve onay
İlİİlİHil,Tt"Hi|;:il,Yffff""ti*"9;;;;j;ffi z+ saat;Üil;lç,,d. temininde ı," zz ,uut içinde

9' 
;,'ffJ,|ilr:T,,H:HJi?itr,}T;|3l;i:n ,,,ii,:T:i,},.,,,Tin 

gerekıerine göre ve azamiı (Bir) ay

l0'Yüklenici firma "İŞÇi Sağlığı ve,İŞ Güvenliği" ttizüğü hükümlerini yerine getirmekle yıikümlüdiir.

"'IJiİL]iHi'triJĞ:Ü,"lHi:ıma gönderdiği eleman, gerek|i teknik bilgiye sahip olacak ve bir

l2' Bu teknik Şartnamede aÇıkÇa belirtilmemiş veya hiç konu edilmemiş hususlarda ilgili bakanlıklarınGenel Şartnamesi, Özel Şartnameleri vebu ,.ıİl.ş.n. ı.onusu ile ilgili ve sözleşmenin imzalanmasıtarihinde Yiinirlükte bulunan teknik ue laa.i ttiİİ rJİ.ır.t-eıit ıitıttımleri uygulanacak.
l3' olası arıza durumunda arızah parça veya_ünitenin yüklenicinin göstereceği Tamir ve bakımatölYesİne sevkİ ve revİzYonu sonrasrnda çaıışma yerine sevÜ vıılı..?.ınin sorumluluğundadır.
14' Yüklenici her PeriYodik bakım hizmeti sonunda yapılan işi, testleri ve ayarlamaları, işveren teknik

İHtXlffi,,H;::$:İilH[,rİ,eş;j**ffi,,?;H;;;i;;;.#ili'vtitı.nı.ı.ı.,,u,, vu,a,e,

15' Gerek batıım sonrasında gerekse arıza onarımı §onrasında yanlış ve hatalı bağIantılar nedeniyleünİversitemizde kul|anıımakta olan herhangı uıİ.İı, azda arızameydana gelmesi durumunda
ffillT"-;ff3iHilr'.'.'il,yapılan 

masraflarıi tamamr bir tutanaı. ii, t".pıt edilerek yüklenİci

16' İdare Yüklenici firmanın teknik personelinin, gerek tekni\.yetersizliği nedeniyle gerekse uygunsuz
:?:r:;r^İİiffH# 

nedeniyle oigiştirıım"*ırTi"i.p .o.biİr. yükıeii.i rr.-" bu hususta herhangi bir

l7' Sistemlerin m.ıntazambir Şekilde nıtin periyodik bakımları yapılır, yüklenici emniyet için gerekligördtiğti her ttirlti alafl Ya}ar, tüm sistemıe;in ;; ve fİrıitı..j.n ,.-irı.r.esini sağlar, yağlamaiŞlemini uYgun Yağlar kullinmak suretiyle yapar.rrrİruttu kullanılan ve/veyakullanılacak olan hertürlü Yağ, üstüPü, bez, gerekli durumlaict 
^ğJ ş*11,ıi.İrİyu.uı malzeme(v.iiemızıeme amacıyla) ve

|;]JffiH;fffixffi;niklenici 
taraflndan t.*lr.oliir. yııtıenıcı fi.n1u,tbrnun için ek birtıcret 

,

l8' EkiPmanları besleYen Şebeke, jeneratör vb. alternatif kayııakların uygunluğunu sağlamalıdır.

19' Bakımı YaPılacak aŞağıda ayrıntıları yer alan her sistem için ayrı ayrı ..Bakım Kartları,, düzenler,hangi iŞlerin YaPıldığını bu kartlara ijıer, bakım, ,"rm sorumlu kişi ve idarenin belirlediği kişininimzalamalarına müteakiP her ayın sonunda İdare taİafİndan belirlenen ,o-ı,üryu teslim eder.

Fişleri" taraflarca imza
20. Yüklenici tarafındanhazırlanan "ArızaBakını Fişleri'' ve .'Periyodik Baltına alınır.



2l' Firmalar; sistemleri aYrıntılı bir Şekilde inceleyerek, ,:lru buralarda yapılması zorunlu değişiklikleritekliflerinde dikkate alır ve buna göre teklif verirler. Firma, sistemln ,i tesisatının uygun durum veboYutlarda olmadığı iddiasıyla heihangi ui, tuİ"pİ.-bulunamaz ve tekliivermekle bu durumu kabuletmiş sayılır,

22'Firına: herhangi bir mahalde Çalışırken, diğer bir imalata zarar ye ziyanvermemek için gerekli her
[H}HJ|ffi;',ruffŞfadır, Böylesi birllayın uukuundu ..yJunJ !.ı.n her ttirıü 

'ruri, 
u" ziyan

23'idare; üretim, iÇin.mahalline getirilmiş büttin malzeme ve donatıyı kontrol etmeye yetkili olup,gerektiğinde değiŞtirme VeYa 
'"dd.tme 

hakkını saklı tutar. Firma; kuilandığı malzemenin veya yaptığıiŞin her Zaman hesabını veiebilecek şekilde ;;r;kİİl;yıtlarını tutmakla *ikıimtüdür. Firma; malzemeve donatının herhangi bir Şekilde kayiına ,"i'.p "İ;;, bu malzem" r. jonutryı ivedilikle aynı özellikve kalitede olmak izere yenisini sağlamakla'ytıttımıtıaür. Bunun lçln-iau.eaen aynca bedel talepedemez.

24' Yüklenici' Bakım-onarrm sırasında veya her hirlü arızaya karşı yapılan ve/veyayapılacak müdahaleesnasında' idarenin ilgili elemanlarının da iştiraki, nezaret etmesini sağlar. Aksi takdirde yüklenicifırma herhangi bir bakım onarım ve arzayamüdahale yapamaz.

25' Yüklenİci firma; sözleŞmeYi imzalamasrna müteakip ayrıntılı ve açıklamalı periyodik bakımonarrm iŞ Programrnr, PeriYodik bakım- onarım ye arıza kontrol fiiylerini ve gerekli olan tümdefterleri İdareYe verır, ayİıca, İş bu teknik şartnameye ve diğer yasal talimatlara uygun olarakbir bakım talimatnamesi hazırlar ve herhangi bir arıza durrımunda acil itk müdahale talimatıda hazırlayıp idarenin görevlisine verir.

26' YükleniÇi; idare tarafindan arızaların, sorunların ve isteklerin bildirilebilmesi amacıyla çağrıMerkezinin adres, telefon, faks, e-posta, mobil telefon biıgiİ";i İ;;;;r. ujİoİl..

27'idareYe teknik destek vermek amacıyla görevlendirilen servis personellerinin kimliği önceden idareyebildirilir.

28' Bakım hafta iÇerisinde veya -İdarenin talebi doğrultusunda- hafta sonu Cumartesi_ pazar günleriYaPılır, arnaYa müdahaleler ise hafta içi, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de devam eder.Yüklenici kullanım esnasında temel sagl*, güvenlik ve emniyet gerekle"rinin devamlılığını teminenbakım yapar, Ytiklenici teklifini verirken ha-fta sonu veya hafta içi çalışmaya göreteklif verir, busebeple idareden ek bir ücret talebinde bulunamaz.

29' Bakım YaPmakla görevli Personelin uğrayabileceği iş kazaları ile bu kişilerin üçüncü kişilere vesistemlere doğrudan Ya da dolaylı olarak vereceklerrza;r.İ;r;;;yrtı.",.l'İurursuz sorumludur.

30' Yüklenici bakım ve arızalara müdahale sırasında aşlnmlş, ylpranmış veya arızalanmtş olan parçalarıİdareye bildirmek zorundadır.

3l. Montaj esnasında parçaların arızalanmasından yüktenici sorumludur.
32' PeriYodik bakım Ve onanm, ParÇa değiŞimi, urrlun n giderilmesi, vs. sırasında veya sonrasında,sistemde veYa sistemi meYdana getireıı ana ya da yardımcı parçalardaki ve aksamlardaki her ttirlü işve iŞlemler (sökİim, takım, kesim, kaynak, tİşlama, delme,. diş uçru, malzemenin mahallinden başkabir Yere götiirülmesi, geri getirilmesi, hurda malzemeni, İau..nİn U.li.İ.y...ği velveya göstereceği

yere nakliyesi, vs.) yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak yapılır.

33. sistemlerin periyodik bakımları sözleşııe süresince her bir iş
oranda ödeme yapılır. Bakınu yapılmayan sistemlerin ödemesi

grubuna kaç defa bakım yapılacaksa o
acaktır.yapıl



öznr raıiıııarraR

j;-Tİffirasında imalatÇının iŞIetme ve bakım talimatını inceleyip özel talimatı varsa

2- Mekanik bakım sırasında bakıma.başlamadan önce işletici personel nezdinde elektrik girişini kesereksistemi devre dıŞı bırakınız Bakım bitinceye kadar sisteti kimsenin çaırştr.mumasını sağlayıcı tedbirlerialınız.

3- Bakım sırasında sağlığınıza (e|,gözve ciğerler) zararlıolabilecek maddelere karşı gerekli tedbirlerial ın ız, El diven gözlük ve gerekiyoria .oüunu. cihazıkul lanınız.
4- Baklm sırasında Çevreye zararlıolabilecek yağ,yakıt,asit kostik,kirlerinmiş slvl ve zararlı gaz|ar gibiatılacak maddelerin imhası (yok edilmesi) için gerekli tedbirleri a|ınız.
5- Bakım çevrenize gerekli emniyet tedbirleri a7ınız.

6- Sistemin bakımını, bağlantılı olduğu diğer ünitelerin bakımı ile müşterek olacak şekilde planlama yapın.*.

ARIZALARrN TAMİRİ

Söz konusu sistem iÇinde meYdana gelebilecek arızalara,firmanın yetkili kıldığı elemanlarca müdahaleedilecek ye arızalı cihaz veyasistem-tam çalışır hale getirilecektir.

sistemlerin bakım, onanm, arıza giderimi ve yedek parçadeğişimi işinde kullanıIan alet ve edevat tamamentirma tarafindan temin edilecektir, Firma, tamiri mümkün olmayan donanım (veya ekipman) aynrsındanbrılunamaması durumunda; önerilecek cihazların yapılandırması ve özellikleri orijinal katalogları ile birlikte
:?Tiİ.ffi [fj Hffi #l;:;:İolill'," 

- J;,;;; ; aı ı nacaktı r A ks i takti rde farkı ı dJ,un,m (veya

Firma sistem ile ilgili olarak YaPacağıher müdahale için, mutlaka servis formu düzenleyecektir, Servisformu üzerinde; anzailnne olduğu, yapılan bütün işle,nİ.r, arnayamüdahale tarih ve saati ile arızanın

ffiİŞ #ff,:xl|;j,lİİJij;,T?#",.;;;;.;;ı biıgiıeri mutıaka yeraıacaktır Bu biıgiıer

Firmanın is sahibi yetkilisine imzalatmadığı belgeler geçerli olmayacaktır,

ARIZALARIN BİLDİnİr,vıBsİ

Arıza oluŞması durumunda is sahibi dunımu derhal e-mail, telefon, fax, vb. yollarla fırmayabildirecektir, Firma, is sahİbinİ n arızabildirimlerini rahatlıkla yapılabilmesi için 7gün 24 saat(cumartesİ-Pazar,resmİ ve dinİ bayramlar dahil) ulaşılabilinecek, e-mail, çağrı merkezi, telefon velhks numaraları Gibi bilgit eri yazıi|e yetkili idareye bildirecektir.



HfzıurcriN sAGLANMA sünpsi
Arızanın firmaya yazılı ve/veyasözlü olarak bildirilmesini müteakip 8 saat içerisinde firmaelemanların ca ar,ara müdahale edilecek ve arızalı cihaz veyasistem tam çalışır hale getirilecektir.
Yirmi dtirt (24) saat iÇerisinde arızanın giderilememesi veya ilk müdahalenin yapılmamasıdurumunda bunun nedenlerİ MAÜ Yapı İşteri-r" r"trıı. Daire Başkan|ığına yazrlı olarak raporedİlecektİr' Herhangİ bİr neden olmaksızın idarenin arızabeyanr üzerine 24 saatiçinde hiçbirmüdahale YaPılmaYıP gereklİ önlemlerin alınmadığının, arızaya bakılmadığının tespit edilmesidurumunda yükleniciye yazılıuyarr yapıldıktan §onra 48 saat içerisinde müdahale edilmemesidurumunda sözleşme hiçbir uyarı yapılmaksızın idare tarafından fesh edilecektir.

iş saĞııĞI vE GüvENLiĞi

Firnıa iŞ mahallinde iŞ güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. yüklenici hiçbir ihtar ve ikaza gerekkalınadan gerekli emniyet tedbirlerini zamun,rda alma ve kazalardankorunma yöntemlerini işçilerineöğretnıekle yükümlüctür, Bu itibarla hizmetin ifasında, ,..r;l;'r]ıJllİ;izl]k ve tedbirsizlikten vegerekse ehliYetsiz iŞÇiler ÇalıŞtırmaktan veya herhangi bir sebeple vukrı bulabileçek kazalardanyüklenicisorumludur.

SORUMLULUK

Yüklenici ihale konusu cihazların sağlıkh çalışması amacıyla yapmış olduğu her türlü hatalı ve eksikbakım onarım veYa sonucunda meydana gelebil ecekkaza, zarar ve ziyandansorumludur.

bagıantffi'rffiİ*İrın ÇalıŞmasını sağlaYan tiim mekanik ve elektrik sistemden( tesisat,elektrik v.s

1_VRF SİSTEMLBRİ

A-PERİYODİK BAKIM KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER
|ihaz,lar 

a sözleşmeye 
.1 

üte.akip l defa periyodik bakım yapılacaktır.cihazların sezoıı geçiş işlemleri takım oaiiıinae ücretsiz oıi*i*yup,ıacaktır.

l. Cihazların ses ve titreşim kontrolü.

? İç ve dış ünitelerin u"rı"-. g..iıi. u" akım ölçümleri,3. Kontrol devresine ait alçak g.ııi- hattı volta|biitı-ı.ri,4, Kompresörlerin şebekeoeı ğeklgi akım o.g".ı..ini, iespiti,5' DıŞ ünitede ÇalıŞan tüm elektrikĞl devrel;;;;;,-çui,şri.ik.| yapılan çalışma akımı kontrolleri,
9, *1,:.k .basınç devresi basınç ölçümleri (manifold ..ti krılurrlarak),
7 , Yüksek basınç devresi basınç 6ıçtı.ı..i (manifold ,"J krııun,larak),8, Drenaj hatlarının 

]<1cak, eğim ve temizlik tort.oıİ".ı, gerekli ise temizliği,9 Yüksek gerilim girişlerinin kontrolü, -' <

l0, Bakır boru hattı izolasyon kontrolleri, gerekli ise onarımı,
l l. Bakır boru hattı ezilme ve kaçak kontrolleri,
l2. Tüm döner aksam yataklarının kontrolü
l 3 . Cihazların emniyet elemanlarının kontrolii
l4, soğufucu gazkaçakkontrolü ve kaçak var ise giderilmesi

" ,'"':.İi.'j:i':ğT,-jTlduğu 
Elektrik kumanda ü;;;;; bmizıiği,kabıo ve sigorta kontroıleri,

|6. cihazların besleme hattı bağlantılarının kontrolü (Değişken akım ve voltajklima dışındaki gerekli onanmlar için teknik p..*or.i" ailgi verilecektir.)
tesp

Er



]: ffiTft,İ:İ#*:;*'Ji,l"'"in 
bakıını, programlan masl ar,ahalinde tamir edilmesi 26. içünite fan

l 8, sensörlerin fonksiyonlur, re elektriksel bağlantılarının kontrolül9. oda termostat uyuiıu.r,n t"rt iıi, ouslt çJı,ş.u;^r#i" yapılması
'"? ? 

r\!:krı n p erfo rmans değerl erinin kontro l üz L . ıç un ı te batarv a te.2i3l,i Ei. (K imyasal kullanılarak)
2_? tç ünite filtreİemizliği. \ ----J Evv

?1 lyünite ve dış ünite ğn kontrolü ve temizliği.24, Kondenser batarya_ temizliği. 1Kimyasal kullanılarak)25. Bütiin elektrik bağlantılar;rr;;İ;İ kontrolü.
]! §omn_resör akım [ort.oü.in.i; ;;;;İ;ru

İ{ ffi i[ Jill*ff"Tjştr ir"*lr*'kartıarı 
n bakım ı. (Tem i z ı ik, izaıatör)

29. Gaz takvjyesi uerekiyorsa U.a"l.İ, 
"l"rak 

yapılması30' DıŞ ünitelere bTlgisaYarla u'gi'"'i"*t ,l.tr- tu.o-u* yup,ı-ulı. çalışma aralıkları kayıt altınaalınarak kontrolü yapılmalıdirıilu.}a. ırİ; ffi,l"a |rİrr",.urrrubüyümeden müdahale edilmişolur') DıŞ ünitelere bilgisaYarla iuğı",ıu.ut iç".lrira. t"nair. bağJı çalışan ıç ünitelerin listesininÇıkartılması adres,ve tonum bilffinlir;;;il;;"q ve ıekıiik işı#but. Başkanlığına teslimedilmelidir' - Merkezi-otomasYJno'n,iç ünitelerin çrı,şt,i,ı,,ur, ,. ,".i.rii o,nu.yonda kayıtlıli;Xl il,:ilBi:lT;ffii,,--,1n;*ı*İ*lı#,ffiff!l*iiil",'.u1*" ı,Jıi,J" i"i,,",.


