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İLGİLİ FİRMALARA

"MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2022 YILI VRF SİSTEMLERİ BAKIM VE 
ONARIM İŞİ" Kamu İhale Kanunu'nun 22 (d) maddesi gereğince yapılacak olan  nitelikleri, birimi ve 
miktarı belirtilen işe ait teklifinizi (KDV hariç) Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'na 
bildirilmesini rica ederim.

Son Başvuru Tarih ve Saati :20.01.2022 / 13:00
Teklif Başvuru Yeri : MAÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Teklif Türü : İşin Tamamı
İletişim Adresi Telefon: 0 482 212 1293 Dahili 7423
NOT: Yalnız  yidbtemin@artuklu.edu.tr veya Elden Zarf  ile teslim alınacaktır. 

Mükerrem Sinem MUNGAN
Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı

Ek:
1- FİYAT TEKLİF LİSTESİ
2- TEKNİK ŞARTNAME 
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BAKİM VE ONARİMİ

Mal/HizmeUYapım İşi Miktar Ginsi Birim Fiyat Tutarı

1 VRF Dış Ünite 90 ADET
2 VRF İç Ünite 610 ADET
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Firma Bilgileri
FiRMA ADl-ADRESi KAŞE-lMZA

: 1-Zaıiın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

2-Teklif isteme yazımızda bakım onarım işi için TOPLAM FİYAT üzerinden değerlendirmeye a|ınacaktır

3-ilgili Mevzuat uyarınca lsteklinin yasaklı olup olmadığının öğrenilebilmesi için (Vergi/T.C No-Ünvanı-Türu(A.Ş ,LTD gibi)

Telefon-Faxs-TicareVEsnaf odası adı -TicarevEsnaf odası sicil no-varsa eposta Adresi) bi|dirmekle lstekliler yUkümlüdür

Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyat teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır
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vRF sisTEMLERi BAKIM, oNARIM rrizvırcri rnxNix şınrNaıvınsi

MADDE 1. KONU VE KAPSAM

Mardin Arh]klu Üniversitesi ve Üniversiteye Bağlı Yüksekokul ve Fakültelerde yer alan;

1. KISIM: VRF SİSTEMLERİ BAKIM, ONARIM SISTEMLERI

610 adet vRF İç ÜNİrn
90 adet vRr DIş ÜNİrn

Sözleşmeye müteakip 3I/I2l2022 tarihine kadar anza durumunda onarım hizmeti yapılması işidir.

MADDE 2. yÜKlExiciNİx soRuMı,uı,uĞu vE pERiyoDİK BAKIM »ÜzBNİ

A - Genel Hükümler

1. Yüklenici bu şartnamede belirtilen tüm işleri yapmak, diğer tüm aksaklıkları gidermek, sistemlerin
kendisinden beklenen tüm fonksiyonları ilgili yönetmeliklere ve diğer tüm standartlara göre yerine
getirmesini ve emniyetli çalışmasını temin etmekle yükümlüdür. Yüklenici şartnamede belirtilen
kadar bakım ve her arıza durumunda müdahale edecektir.

Atıza durumunda yüklenici teknik elemanları tarafindan giderilemeyen arızal.ar için ilgili sistemin
yetkili fiırnasını çağırmak ve gerekli onarım işlemini yaptırmak yüklenici soıumluluğundadır. Bu
işlemler için ek bir bedel ödenmeyecek olup iş kapsamına bakım giderleri döhil edilmiştir.

Tesisin işlemesi için kullanılacak yedek parça gerektiren bir arıza durumunda idare söz konusu yedek
parçayı yüklenici firmadan temin edebileceği gibi diğer firmalardan da temin edebilir. İlgili yedek
parçanın yüklenici firmadan temin edilmesi durumunda idarenin onayı alındıktan soffa
değiştirilmelidir. İlgili yedek parçanın diğer firmalardan temin edilmesi durumunda, yedek parçaların
sisteme montajı yüklenici (bu şartname kapsamında bakım yapan) firma tarafından yapılır. Yüklenici
bu işlem için idareden ek bir ücret talebinde bulunamaz. Garanti kapsamında olan parçaların alınması,
değiştirilmesi vs. tüm hizmetler yüklenici firma tarafindan ücretsiz yapılır. Arızalı parçalar tutanak ile
idareye teslim edilir. Bu işlemler için hiçbir şekilde işçilik ödenmeyecektir.

İşletme sırasında meydana ge|en arızalar, yazı|ı, sözlü veya telefonla haber verilmesine müteakip 4
saat içerisinde yüklenicinin yetkili elemanları tarafindan Kuruma gelinir ve ar|za giderilir. Sistemlerle
ilgili Mardin dışından getirtilecek servislerle ilgili olarak her türlü masraflar(konaklama, seyahat vb.)
yükleniciye aittir. Sistemdeki ar|zanl^n Yükleniciye yazıl.ı, sözlü ve/veya telefonla haber verilmesinden
itibaren yüklenici 4 saat içerisinde arızalanarı sisteme müdahale edemeyeceğini bildirdikten sonraki
(mesai saatleri içerisinde Pazartesi-Cuma 08.00-17.00 ve genel tatil günlerinde) 8 saat içerisinde
müdahale edecek ve sistemleri güvenli şekilde çalışır hale getirecektir.
Sistemlerde revizyon gerektiği durumlarda yüklenici tarafindan idareye verilecek revizyon listesi
idare tarafindan kabul edilinceye kadar sistemin çahşması sakıncalı görüldüğü takdirde güvenlik için
sistem işletmeden alınır ve durum İdare Yetkilisine bildirilir.
Firmada teorik ve pratik eğitim olanağı varsa kurumun istemesi durumunda belirleyeceği sayıda
elemanrna firma ücretsiz kurs verir.

Yüklenici firma sözleşme kapsamında yapacağı çalışmalarda 633l sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Kanununa ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılmış ve çıkarılacak olan tüm tüzük, yönetmelik ve
genelgelere uygun olarak yapma konusunda tamamen sorumludur.

8. Arıza, parça değiştirilmek suretiyle giderilecekse Idareye yazı|ı olarak rapor edildikten ve onay
Ülke içinde temininde ise ]2 saat içinde

2.

3.

4.

5.

6.

7.

alındıktan so nra, pa rçanı n lvlaralı1 jçiılğqögminin de 2 4 saat;
tüm s i ste ml er güven l i ç a l ı şı r. ha.}$§{ffiçlğttl0$
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9. Yedek parçarun yurt dışından gelmesi halinde yasal prosedürlerin gereklerine göre ve azami 1 (Bir) ay
içinde temin edilir ve tüm sistemler güvenli çalışır hale getirilir.

10. Yüklenici firma "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" tüzüğü hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür.
Bakım ve onarım sırasrnda meydana gelebilecek iş kazalarından ve bu kazaların sebep olacağı her
türlü zarardan doğrudan yüklenici firma sorumludur.

11. Yüklenici firma bakım ve onanma gönderdiği eleman, gerekli teknik bilgiye sahip olacak ve bir
belge ile bunu belgeleyecektir.

12. Bu teknik şartnamede açıkça belirtilmemiş veya hiç konu edilmemiş hususlarda ilgili bakanlıkların
Genel Şartnamesi , Öze| Şartnameleri ve bu sözleşme konusu ile ilgili ve sözleşmenin imzalanması
tarihinde yürürlükte bulunan teknik ve idari tüzük ve yönetmelik hükümleri uygulanacak.

13. Olası arıza durumunda arızah parça veya ünitenin yüklenicinin göstereceği Tamir ve bakrm
atölyesine sevki ve revizyonu sonrasında çalışma yerine Sevki yüklenicinin sorumluluğundadır.

14. Yüklenici her periyodik bakım hizmeti sonunda yapılan işi, testleri ve ayarlamaları, işveren teknik
elemanlarınabizzat göstererek bakım ve servis Formlarını imzalatacaktır. Yüklenici elemanıyazdığı
formlarda hangi periyodik bakım olduğunu açıkça belitecektir.

15. Gerek bakım sonrasrnda gerekse 
^r|za 

onarımı sonrasında yanlış ve hatalı bağlantılar nedeniyle
üniversitemizde kullanılmakta olan herhangi bir cihazdL arız^ meydana gelmesi durumunda
arızantn giderilmesi için yapılan masraflarrn tamamı bir tutanak ile tespit edilerek yüklenici
firmadan tahsil edilecektir.

16. İdare yüklenici firmanın teknik personelinin, gerek teknik yetersizliği nedeniyle gerekse uygunsuz
tavır ve davranışları nedeniyle değiştirilmesini talep edebilir. Yüklenici firma bu hususta herhangi bir
itirazda bulunamaz.

17. Sistemlerin muntazam bir şekilde rutin periyodik bakımları yapılır, yüklenici emniyet için gerekli
gördüğü her türlü ayafl yapar, tüm sistemlerin toz ve pisliklerden temizlenmesini sağlar, yağlama
işlemini uygun yağlar kullanmak suretiyle yapar. Tesisatta kullanılan ve/veya kullanılacak olan her
türlü yağ, üstüpü, bez, gerekli durumlarda gaz şarjı, kimyasal malzeme(vrf temizleme amacıyla) ve
bilumum alet edevat yüklenici tarafindan temin edilir. Yüklenici firma, bunun için ek bir ücret
talebinde bulunamaz.

18. Ekipmanları besleyen şebeke, jeneratör vb. alternatif kaynaklann uygunluğunu sağlamalıdır.

19. Yüklenici tarafından hazırlanan "Periyodik Bakım Fişleri" taraflarca imza altına alınır.

20. Firmalar; sistemleri ayrıntılı bir şekilde inceleyerek, varsa buralarda yapılması zorunlu değişiklikleri
tekliflerinde dikkate alır ve buna göre teklif verirler. Firma, sistemin ve tesisatının uygun durum ve
boyutlarda olmadığı iddiasıyla herhangi bir talepte bulunamaz ve teklif vermekle bu durumu kabul
etmiş sayılır.

2l. Firma; herhangi bir mahalde çalışırken, diğer bir imalata zarar ve ziyan vermemek için gerekli her
türlü önlemi almak zorundadır. Böylesi bir olayın vukuunda meydana gelen her türlü zarar ve ziyan
fi rma tarafından karşılanır.

22.Idare; üretim için mahalline getirilmiş bütün malzeme ve donatıyı kontrol etmeye yetkili olup,
gerektiğinde değiştirme veya reddetme hakkını saklı tutar. Firma; kullandığı malzemenin veya yaptığı
işin her zaman hesabını verebilecek şekilde gerekli kayıtlarını tutmakla yükümlüdür. Firma; malzeme
ve donatının herhangi bir şekilde kaybına sebep olursa, bu malzeme ve donatıyı ivedilikle aynı özellik

HasaılEKİiıCi
Tesgffiffveni ıııe|ffitffiffiltK
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Ve kalitede olmak üzere Yenisini sağlamakla yükümlüdür. Bunun için idareden ayrıca bedel talepedemez.

23' Yüklenici, Bakım-onarlm sırasında veya her türlü arızaya karşı yapılan ve/veyayapılacak müdahaleesnasında, İdarenin ilgili elemanlarının da iştiraki, nezaret etmesini sağlar. Aksi takdirde yüklenicifirma herhangi bir bakım onarım ye anzayamüdahale yapamaz.

24' Yüktenici firma; sözleŞmeYi imzalamasrna müteakip ayrıntrlı ve açıklamalı periyodik bal«monarım iŞ Programınr, PeriYodik bal«ım- onartm ve 
^rıza 

kontrol fiiylerini ve gerekli olan tümdefterleri İdareye verir.

25, Yüklenici; idare tarafindan arızalarrn, sorunların ve isteklerin bildirilebilmesi amacıyla çağrıMerkezinin adres, telefon, faks, e-posta, mobil telefon bilgileri iau."y"-İiıai.i..

26,idareYe teknik destek vermek amacıyla görevlendirilen servis personellerinin kimliği önceden idareyebildirilir.

27,Bakım hafta iÇerisinde veYa -İdarenin talebi doğrultusunda- hafta sonu Cumartesi_ pazar günleriYaPılır, arlzala müdahaleler ise hafta içi, hafta-sonu ve resmi tatil günlerinde de devam eder.Ytiklenici kullanım esnasında temel saglık, güvenlik u" emniyet 
-g";"kı..irin 

devamlılığını teminenbakım YaPar, Yüklenici teklifini verirken ha]fta sonu veya hafta içi çalışmaya göre teklif verir, busebeple idareden ek bir ücret talebinde bulunamaz.

28' Bakım YaPmakla görevli Personelin uğrayabileceği iş kazaları ile bu kişilerin üçüncü kişilere vesistemlere doğrudan Ya d,adolaylı olarak vereceklerrzararlardan yüklenici kusursuz sorumludur.

29, Yüklenici bakım ve arızalara müdahale sırasında aşmmış, yıpranmış veya arıza|anmış olan parçalarıİdareYe bildirmek zorundadır. idare tarafından temin edilen yedek parçalar yüklenici tarafindanmontaj lanmasından sorumludur.

30, Montaj esnasında parçaların arrzalanmasrndan yüklenici sorumludur.
31, PeriYodik bakım Ve onarlm, parça değişimi, urrlun n giderilmesi, vs. srasında veya sonrasında,sistemde veYa sistemi meYdana getiren İnu yu da yardımcı parçalardaki ve aksamlardaki her türlü işve iŞlemler (söküm, takım, kesim, kaynak, taşlama, delme,. jiş uçrnu, malzemenin mahallinden başkabir Yere götürülmesi, geri getirilmesi, hurda malzemeni., İau."ni, uai.ı.y"".gi velve|a gtısterecegi

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

öznı TALİMATLAR

1- Bakım sırasında imalatçının işletme ve bakım talimatını inceleyip özel talimatr varsa
uygulayınız.

2- Mekanik bakım sırasında bakıma başlamadan önce işletici personel nezdinde elektrik girişini keserek
sistemi devre dıŞı bırakınız Bakım bitinceye kadar sistemi kimsenin çalıştırmamasını sağlayıcı tedbirleri
a|ınız.

3- Bakım sırasında sağlığınıza (el,göz ve ciğerler)zarar|ı olabilecek maddelere karşı gerekli tedbirleri
alınız.Eldiven gözlük ve gerekiyorsa solunum cihazı kullanınız.

4- Bakım sırasında çevreye zararlı olabilecek yağ, yakıt, asit kostik,kirlerinmiş sıvı
atılacak maddelerin imhası (yok edilmesi) için gerekli tedbirleri a|ınız.

5- Bakım çevrenize gerekli emniyet tedbirleri a|ınız.

ve zarar|ı gaz|ar gibi

nn@$ffiRK
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6- Sistemin bakımını, bağlantılı olduğu diğer ünitelerin bakımı ile müşterek olacak şekilde planlama yap|fiz.

ARIZALARIN TAMİRi

Söz konusu sistem iÇinde meydana gelebilecek arızalara, firmanın yetkili kıldığı elemanlarca müdahale
edilecek ve arıza|ı cihazveya sistem tam çalışır hale getirilecektir.

Sistemlerin bakım, onarım, arıza giderimi ve yedek parça değişimi işinde kullanılan alet ve edevat tamamen
firma tarafindan temin edilecektir. Firma, tamiri mümkün olmayan donanım (veya ekipman) aynısından
bulunamaması durumunda; önerilecek cihazların yapılandırması ve özellikleri orijinal katalogları ile birlikte
teknik hizmetler birimine yazı|ı olarak bildirilecek ve onay alınacaktır. Aksi taktirde farklı donanım (veya
ekipman) değişimi mümkün olmayacaktır.

Firma sistem ile ilgili olarak yapacağı her müdahale için, mutlaka servis formu düzenleyecektir. Servis
formu üzerinde; aflzanln ne olduğu, yapılan bütün işlemler, arzayamüdahale tarih ve saati ile a11zanın
giderilme tarih ve saati, değiştirilen btltün donanım parçaları bilgileri mutlaka yer alacaktır. Bu bilgiler
detaylı ve okunaklı bir şekilde yazılacaktır.

Firmanın is sahibi yetkilisine imzalatmadığı belgeler geçerli olmayacaktır.

ARIZALARI N Bil,Dİnİrıvırcsİ

Arıza oluşması durumunda is sahibi durumu derhal e-mail, telefon, fax, vb. yollarla firmaya
bildirecektir. Firma, is sahibinin arıza bildirimlerini rahatlıkla yapılabitmesi için 7giin 24 saat
(cumartesi-Pazar,resmi ve dini bayramlar dahil) ulaşılabilinecek, e-maiI, çağrı merkezi, telefon ve
faks numaraları Gibi bilgileriyazı ile yetkili idareye bildirecektir.

HizMETiN sAGLANMA sÜnnsİ

Kırk sekiz (48) saat içerisinde arruantn giderilememesi veya ilk müdahalenin yapılmamasr
durumunda bunun nedenleri MAÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına yazılı olarak rapor
edilecektir. Herhangi bir neden olmaksızın idarenin arl.r;abeyanı üzerine 24 saat içinde hiçbir
müdahale yapılmayıp gerekli önlemlerin alınmadığıntn, ar[zaya bakılmadığının tespit edilmesi
durumunda yükleniciye yazılı uyart yapıldıktan sonraki 24 saat içerisinde müdahale edilmemesi
durumunda ve bu durum 3 (Üç) defa tekrarlanmasr halinde sözleşme hiçbir uyan yapılmaksızın idare
tarafindan fesh edilecektir.

iş sıĞı,ıĞı vn cüvnNı,iĞi

Firma iş mahallinde iş güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. Yüklenici hiçbir ihtar ve ikaza gerek
kalmadan gerekli emniyet tedbirlerini zamanında alma ve kazalardan korunma yöntemlerini işçilerine
öğretmekle yükümlüdür. Bu itibarla hizmetin ifasında, gerek ihmal, dikkatsizlik ve tedbirsizlikten ve
gerekse ehliyetsiz işçiler çalıştırmaktan veya herhangi bir sebeple vuku bulabilecek kazalardan yüklenici
sorumludur.

SORUMLULUK

RK
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Yüklenici ihale konusu cihazların sağlıklı çalışması amacıyla yapmış olduğu her türlü hatalı ve eksik
bakım onarım veya sonucunda meydana gelebilecekkaza, zaraf ve ziyandan sorumludur.

Yüklenici cihazların çalışmasını sağlayan tüm mekanik ve elektrik sistemden( tesisat,elektrik v.s
bağlantıları) sorumludur.

I-VRF sİsrnıvrr,nni

A-PERİYO»İK gaxlM KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER
Cihazlara sözleşmeye müteakip l defa periyodik bakım yapılacaktır.
Cihazların sezon geçiş işlemleri bakım d6hilinde ücretsiz olarak yapılacaktır.

1. Cihazların ses ve titreşim kontrolü.
2. İç ve dış ünitelerin besleme gerilim ve akım ölçümleri,
3. Kontrol devresine ait alçak gerilim hattı voltaj ölçümleri,
4. Kompresörlerin şebekeden çektiği akım değerlerinin tespiti,
5. DıŞ ünitede çalışan tüm elektriksel devrelerin tamamı çalışır iken yapılan çalışma akımı kontrol1eri,
6. Alçak basınç devresi basınç ölçümleri (manifold seti kullanılarak),
7. Yüksek basınç devresi basınç ölçümleri (manifold seti kullanılarak),
8. Drenaj hatlarının kaçak, eğim ve temizlik kontrolleri, gerekli ise temizliği,
9. Yüksek gerilim girişlerinin kontrolü,
10. Bakır boru hattı izolasyon kontrolleri, gerekli ise onarımı,
1 l. Bakır boru hattı ezilme ve kaçak kontrolleri,
l2. Tüm döner aksam yataklarının kontrolü
1 3 . Cihaz|arın emniyet e l emanl arının kontro lü
14. Soğutucu gaz kaçak kontrolü ve kaçak var ise giderilmesi
15. Dış ünitenin bağlı olduğu Elektrik kumanda panosunun temizliği, kablo ve sigorta kontrolleri,

gerekirse değişimi,
16. Clhaz|arın besleme hattı bağlantılarının kontrolü (Değişken akım ve voltaj tespit edilmesi halinde

klima dışındaki gerekli onarımlar için teknik personele bilgi verilecektir.)
17. Merkezi kumanda sistemlerinin bakımı, programlanma§ ar|zahalinde tamir edilmesi 26. İç tinite fan

kanatçıkları temizlenmeli,
1 8. Sensörlerin fonksiyonları ve elektriksel bağlantılarının kontrolü
19. Oda termostat ayarlarının kontrolü, basit çalışma testinin yapılması
20 . Cihazların performans de ğerl erinin kontrolü
2|.Iç ünite batarya temizliği. (Kimyasal kullanılarak)
22.Iç ünite filtre temizliği.
23.Iç ünite ve dış ünite fan kontrolü ve temizliği.
24. Kondenser batarya temizliği. (Kimyasal kullanılarak)
25. Bütün elektrik bağlantılarının sıkılık kontrolü.
26. Kompresör akım kontrolünün yapılması.
27.|ç ve Dış ünitelerde bulunan Elektronik kartların bakımı. (Temizlik, izalatör)
28. Termostat fonksiyon kontrolü yapılması.
29. Gaz takviyesi gerekiyorsa bedelsiz olarak yapılması
30. Dış ünitelere bilgisayarla bağlanılarak sistem taraması yapılmalı. Çalışma aralıkları kayıt altına

alınarak kontrolü yapılmalıdır.(Sistemde hata tespit edilirse, arıza büyümeden müdahale edilmiş
olur.) Dış ünitelere bilgisayarla bağlanılarak içerisinde kendine bağlı çalışan iç ünitelerin listesinin
çıkartılması adres ve konum bilgilerinin liste halinde Yapı ve Teknik İşleri Daire Başkanlığına teslim
edilmelidir. - Merkezi otomasyondan iç ünitelerin çalıştırılması ve merkezi otomasyonda kayıtlı
çalışan iç ünitelerin adres bilgileri ve binada çalıştığı yerlerin tespit edilerek liste halinde Yapı ve
Teknik İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmelidir. teslim edilmelidir.
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