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İLGİLİ FİRMALARA

"MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI BİRİMLERDEKİ ASANSÖRLERİN 
2022 YILI PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ" Kamu İhale Kanununun 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 :24.01.2022 / 12:00
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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rrlar-I-nbrE}lııJ riyar rexı_ir ı-isresi

Yapılan İş/Mat/Hizmetin
Adı, Niteliği

ıvıanoiıı ARTu KLu ü ııivensiresirı e gıĞı_ı
e i n i ıJı ı- r n o E K l AsAN sö nı_ e n i ıı 2022 y lLı p e niyo o i r

BAKıM oııanııvı işi

Mal/HizmeUYapım İşi Miktar Cinsi Birim Fiyat Tutarı

1

ASANSÖR PER|YODiK BAK|M oNARlM
341

(31xl1
ay)

ADET

2

ASANSöRLERiN YEŞlL ETiKET
BAŞVURUSU (HARÇ) Kişi Asansörü

29 ADET

3

ToPLAM

Firma Bilgileri
FiRMA ADl-ADRESi KAsE-iMZA

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

Teklif isteme yazlmızda bakım onarım işi için ToPLAM F|YAT uzerinden değerlendirmeye alınacaktır

Mevzuat uyarınca lsteklinin yasaklı olup olmadığının öğrenilebilmesi için (Vergiff.C No-Ünvanı-Türü(A.Ş ,LTD gibi)

Telefon-Faxs_TicareUEsnaf odası adı -TicareUEsnaf odası sicil no-varsa eposta Adresi) bildirmekle lstekliler yükümlüdür

Şartlı teklifler Ve Türk Lirası haricinde verilen fiyat teklifleri değerlendiri|meye alınmayacaktır

s-Teklif veren firmaların iş alanlannda asansör bakım onarımı yapmasına yetkili olduğunu gösterir belgeye sahip o|ması
.Bakım yapacak teknik elemanların asansör bakım onarım konusunda yetkin olduğunu gösterir belge, sertifika v.s 'yı

kuruma ibraz etmesi gerekmektedir. Bu iki durumda belgeyi ibraz etmeyen firmaların vereceği teklifler geçersiz sayılacaktır.

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Tarih ve Sayısı: 17/01/2022-40668



"MARDİN ARTUKLu üNivnnsirrsi KULLANIMINA air giNaLARIN
asaNsÖR sisrEvrrrcniNix 202| y ıLI pn niyo»ix gaxıÜ oİanıırılşi

rBxNir şanrNavrnsi

ı- şaRıNaıvrBNiN xoNusu :

Bu Şartname Mardin Artuklu Üniversitesine ait binaların ve bunlara ait aşağıda belirtilen tüm
Asansör Sistemlerinin 2022 yılı periyodik bakım, arızalann onarımı ve hizmete hazır halde
tutulması esasları konusunda hazırlanmıştır.

2- KAPSAMI :

Bu Şartname Mardin Artuklu Üniversitesi'ne ait binalarda, kurulu bulunan Asansör
Sistemlerinin PeriYodik Bakımlarının yapılması, arızalanmaları durumunda onarımlarını,
sistemlerin sürekli ve aksaksız bir biçimde çalışır vaziyette hizmete hazır halde tutulması işlerini
3lll2l2022 tarihine kadar kapsar.

3- BAKIM PERİYOTLARI

Binalarda kurulu bulunan ve dördüncü maddede belirtilen sistemlerin periyodik bakım
iŞleri,ilgili talimat ve teknik şartnameler ve idarenin belirttiği sürelere uygun olarak aylık olarak
YaPılacaktır. Yapılan bakım işleri aylık periyotlarda kontrol teşkilatına sunulacaktır.

4- ŞARTNAMEYE DAHİL SiSTEMLERİN TANITIMI :

MARDİN üNivBnsir

ASANSÖR sİsrnıvıınRİ:

İş Mardin İli ve İlçelerinde bulunan ;

. İslami İüimler Fakültesi (K-L Blok)-3 adet
ı Savur MYO Binası-2 adet
. ÖmerliMYO Binası-2 adet
. Rektörlük Binası ve Rektörlük Ek Binası-3 adet
. Merkezi Laboratuar-l adet
o Havuz -1 adet
o Kütüphane- 3 adet
ı Yemekhane- 4 adet
. Güzel Sanatlar Binası -l Adet
. Konferans Salonu - l Adet
ı Edebiyat Ana Bina -3 Adet
. Edebiyat Ek Bina -l Adet
. Sağlık Binası -3 Adet
ı İktisat Binası- 2 Adet
. İslami ilimler ana bina- 1 adet

sİsrnıvıı,nRİ

|"lEuHİj
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yukarıda belirtilen Mardin Artuklu Üniversitesinin kullanımında olan binalarında hizmet veren
asansörlerin tüm ana ve tali bileŞenlerinin ve tüm saha elemanlarının periyodik bakımlarının
YaPllması arızalanmaları durumun da arızalarının giderilmesi sürekli ve aksaksız bir şekilde çalışırhalde tutulmasını sağlayacaktır.

s. sİsrrvrr,nRİN gaKIIvI ıaıİMaıLnRI :

Genel Konular:
5.1. Firma Yer tesliminden itibaren asansörlerin periyodik bakımlarını, ayda l sefer

zamanında, aksaksız olarak yapacak, yine asansörlerde herhangi bir arıza oluşması
durumunda bu arızayı en kısa sürede giderecek. Tüm bu bakım onarım işlemİerini
Mardin Artuklu Üniversitesi'nin zaraİ vermeyecek , öğrenci ve personelin can
güveliği sağlanacaktır.

5,2. Sistemler de meYdana gelecek arızalara anında müdahale esas olmak izere , yetkil,i
Teknik Servis Firmasının Mardin dahilinde olması halinde en geç 6 saat , İı dışından
olması halinde en geÇ 24 saat içerisinde müdahalesi şarttır. Aksi durumlardan
Yüklenici firma birinci dereceden sorumludur. Söz konusu sürelere riayet edilmemesi
durumlarında, bu Şartnamenin l0.2 Maddesindeki cezai müeyyideler uygulanır

5.3. Tüm sabit ve hareketli sistemlerin kontrol, ayarlama , temİzlem. , yİgıurna ve test
işlemleri , belli bir program dahilinde yapılacaktır.

5.4. İŞin devamı sürecinde, İdare "Firmaların, teknik yetersizlik, arıza|aru sürelerinde
müdahale edememe, İdarenin istediği teknik doneleri sağlayamama, Arıza|arın
giderilmesi iÇin gerekli malzemeleri sağlayamama, periyodik bakımlar için gerekli test
ve ölÇü aletlerini sağlayamama, bakım ve onarım işlerine yeteri kadar ehemmiyet
göstermeme, söz konusu işlerin yapılmasında mevzuatlar yönünden firmanın
Yetersizliğini veYa uyumsuzluğunu" tespit etmesi durum veya durumlarında İdarenin
Yazı|ı ikazını müteakip Yüklenici bu firma ile sözleşmesini derhal sonlandırılacaktır.

5.5.AYnı anda birkaÇ arza ihbar edildiğinde veya müdahale edildiğinde önem sırasına
göre müdahale edilecek , bu konuda tereddüte düşüldüğününde yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkanlığı'ndan görüş alınacaktır.

5.6. Sık sık tekrar eden aynı tip arıza|ar belirdiğinde, münferit tedbirlerle
geÇiŞtirilmeyecek yüklenici firma tarafindan kesin çözümler bulunacak ve bu konuda
İdare tarafindan yapılan uyarı ve tarifler aynen rygrİunu.uktır. Aynı arıza|arın3 (defa)
tekrarı halinde 10.2 maddesinde bulunan cezai muayyedeler uygulanacaktır.

5.7. Firma, periyodik bakım yapılacak yerleri ve zamanlarını idarenin belirleyeceği
program dahilinde yapacak. İdarenin onayt dışında hiçbir şekilde bakım veya onanm
gerçekleştiremez. İdare gerekli gördüğü durumlarda, ilgili elektrik sistemlerinde
"Periyodik bakımı, Arıza durumunda Onarımı Sistemin Sürekli ve Aksaksız çalışır
halde tutulması" işinin periyotlarını (miktarlarını) artırıp, aza|tabl|ir veya hiç
yaptırtmayabilir. Yüklenici periyodik bakımı yapılmayan sistemin arızasından ve
sistemin çalışır halde tutulması hususundan da sorumlu olmayacaktır. Periyodik
bakımı aza|tı|an veya iptal edilen iş için, yüklenici hiçbir hak iddia edemez.

5.8. Normal bir çalışma sırasında herhangi bir arıza meydana gelmesi durumunda firma
teknik elemanlarına yapılacak ihbar neticesinde derhal( en gec 6 saat içerisinde şehir
dışındaysa en gec 24 saat) ar|zayamüdahale edilecektir.

5.9. Firma idari ve teknik olarak Mardin Artuklu Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire
Başkanlığı'na karşı sorumlu olacaktır.

Tff#Wİ,} _ffi
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5.10. Firmabir arıza kayıt defteri oluşturacak ve firma koordinatörü gelen arıza ihbarını
arıza kayıt deft erine anında işleyecek.

5.11. Tesislerin bakım ve onarımları bakım tarifleri kullanma talimatları ve genel teknik
teamüllere uygun olarak yapılacaktır.

5.12. İdare, birim fiyat teklif cetvelinde poz|arıbelirtilen işlerin periyotlarını, miktarlarrnı,
arttırıP azaltabllir, malzemelerin cinslerini değiştirebilir. Bu konuda yüklenİci hiçbir hak
iddia edemez.

5.13. Birim fiYat teklif cetvelinde belirtilen iş kalemlerinde idarenin ihtiyaçlarına ve
PeriYodik bakım sonuÇlarında varsa yapılması gerekenlere, göre değişikliller olabilir.
Arızası bildirilen malzeme gereken durumlar söz konusu olursa malzemenin montaj bedeli
yükleniciye ödenmeyecektir.

5.14. Bakım onarım işlerinin gerçekleştirileceği binalarda değişiklik (Taşınma v.s.)
olması halinde idare durumuyaz. ile yükleniciye bildirir. Değişikİige ugrayan eski işyeri
bulunduğu mahal itibariyle aynı bölgede kalmışsa yeni binada s<ızleşme konr*, işleri aynı
koŞullarda YaPmaya devam eder. Ytlklenici yer değişimden, bina metrekaresi
değiŞiminden veya elektrik malzemelerin nitelik veya niceliklerinin değişiminden bahisle,
herhangi bir fazla ödeme talebinde bulunamaz.

Ayrıca
IŞYeri birleŞtirmesi durumu varsa, örneğin keşif listesinde belirtilen iki veya daha

fazla binanın(eski işyeri) birleştirilerek başka bir yerde ve başka bir binada hizmet
verme durumu sözkonusu olur ise;

a-)Eski binalar için teklif verilen poz|ara karşılık gelen hizmetler, yeni binada da
aYnen uYgulanmaya devam eder.Yüklenici yer değişimden, bina metrekaresi değişiminden
veya elektrikli malzemelerin nitelik veya niceliklerinin değişiminden, ihalİ keşfinde
belirtilen iki ayrı işyerinin birleştirilmesinden dolayı hak kaybından bahisle, herhangi bir
fazla ödeme talebinde bulunamaz.

5.15. Bakım çalışmaları esnasında tespit edilen eksiklikler İdareye yazı|ı olarak
bildirilecek ve idarenin onayını müteakip gerekli malzemelerin temini idare tarafindan
YaPılacak ve montajları yüklenici tarafından yapılıp asansör çalışır halde teslim
edilecektir.

6- BAKIM TARİFLERİ :

Asansör periyodık Balıum Dahilinde yapılacak İşler

Periyodik bakım düzeninde yapılan kontrollerde ayarlanması gereken, tamir edilmesi gereken
ve/veya eksik olan unsurlardan tamamlanması gereken her tiirlü şeyi yüklenici firma kurumdan
herhangi bir ek ücret istemeden İdarenin onayı ile yapar. Eğer yedek parça durumu var ise idare
tarafindan temin edilir.
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A, Makine ve Tahrik Sistemleri lıe İıglıı Yüklenici;A.1) Fren ayarı, fren disk boşluğu ve frenbalatalarının kontrol, aYarlarının yapılması, aksaklıklarının giderilmerİ, uy.,.u, fren ile kasnak arasıayarları yapar.
A,2) Motor Yatakları, tahrik ve saptırma kasnağı, motor yataklarının temizliğini yapar.A,3) Motor fanı, koruma sistemi, motor elektrik bağlantısı, kablolaların 

"topraklama 
sistemininkontrolünü yapar ve aksaklıkları giderir.

A,4\ Hız regülatörünün, alt ve üst kasnakları, regülatör halatı ve regülatör ağırlığının kontrolünüyapar.
A,5) Motorda iŞleYen aksamlarda gürültü ve sarsıntının kontrolünü yapar,aksaklıkları giderirA,6) Makine dairesinin genel temizliğinin ve fiziki kontroltıntln yapılmasını saglar. Bu kontrolde;- Makine dairesinin TSE standart ve normlarına uygunluğunun kbntrolıınt yrpar.- Makine dairesinde bulundurulması mecburi olun cina.] ekipman, alet, ejevat, malzeme vs ileuYarı Ve ikaz levhaları, iŞaretlemeler, kullanma ve işletme İalimatları, bakımcı firmaya ait irtibat

bi lgi lerinin kontrolünü (Etiket kontrolü) y apar.
- Makine dairesinin kapı, menteşe, anahtar, kilit sistemlerinin kontrolünü yapar.- Makine dairesinin iÇinde veya kapı girişinin etrafinda her türlü içzo,İ 

""pır" 
kaplamasının,

boya/badanasının kontrolünü yapar.
- Makine dairesinin tabii havalandırılmasının kontrolü, havalandrma panjurunun kontrolü vebakımını yapar.
- Makine dairesinin sıcaklığının kontrolünü yapar (Gerektiği durumlarda makine dairesisıcaklığının ÇalıŞma sıcaklığına getirilmesi için soğutuİmu., ,./r"yu ısıtılmasının temini için yapılacakişleri rapor eder.)
- Makine dairesi aYdınlatma tesisatının kontrolünü yapar ve arıza|ıolan yerleri tamir eder.- Makine dairesinin tavanının kontrolünü yapar.
B. Kumanda Tablosu ve Elektrik Aksamla İlgili Yüklenici;
B.l)Kontaktör, role v.b. elektrik malzemelerinin ve bağlantılarının kontrolünü yapar.
B.2) Tabla içerisindeki bağlantı ve klemenslerin kontrolünü yapar.
B.3) Sigorta, trafo, anahtar v.b. elemanların kontrolünü sağlar.
B.4) Tablo gerilimlerinin ve topraklamanın kontrolünü ruğu..
B.5) Elektronik kart malzemelerinin ve bağlantılarının kontrolünü yapar.
8.6) Kumanda tablasının hava ve yumuşak fırça ile temizliğini yuj"i.
B.7) ToPraklama rolesi ve diğer emniyet devresi kontaklarının kontroltinü yapar.
B.8) Nihai kesicinin kontrolünü yapar.
B.9) Termik ısı kontrolünün yapılmasını sağlar.
B.r0) Güç tesisatı bağlantılarının kontrolünü yapar.
B.1l) Kablo kanatlarının, kabloların, topraklama kablosunun, klemenslerin kontrolünü yapar.
B.12) Acil kurtarma güç tertibatının (kata getirme) kontrolünü yapar.
B.13) Faz kontrol rölesinin kontrolünün yapar. (Şebekedeki faz değişimlerinden meydana

gelebilecek her türlü arızadan firma sorumlu olup, bununla ilgili önlemler daha önceden fir tarafından
alınır.)

C. Raylar ve Kuyu Üniteleriyle İlgili Yüklenici;
C.1) Konsollann cıvata ve somunların kontrolünü yapar.
C.2)Flans bağlantılarının kontrolünü yapar.
C.3) Rayların bağlantılarının kontrolü, temizliğini ve yağlanmasını yapar.
C.4) Ağırlıkların ve ağırlık patenlerinin kontrolünü yapar.
C.5) Denge zinciri velveya halatının, makaralarının kontrolü ve yağlanmasını yapar.
C.6) Hidrolik tamponların kontrolü, yağ ikmali yapılması, emniyet siviçlerinin kontrolünü yapar.
C.7) Alt ve üst sınır şalterleri, kuyu içi stop şalterlerinin kontrolünü yapar.
C.8) Taşıyıcı halatların tespit yerlerinin, gerginliklerinin kontrolünü, temizliğin yapılmasını ve

gerginliğinin dengelenmesini, halat liflerinin ipliklenme ve kopuklarının kontrolünü yapar
C.9) Hız regülatörhalatının tespit yerlerinin kontrolünü yapar.
C.l0) Regülatör siviçleri ve kat şalterlerinin kontrolünü yapar.
C.11)Fleksibil kablonun kontrolünü yapar.
C.12) Kat butonyerleri, kat göstergeleri, yön

sağlar.
oklarının kontrolünü ve aksaklıklarının giderilmesini

Hasaıl Exinuçi
Tesğ!@fni
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C.13) KuYu iÇinin ve dibinin temizliği ile fiziki kontrolünü yapar. Bu kontrolde;- Kuyunun tabii havalandırmasının kontrolünü yapar.
- KuYu aYdınlatma tesisatının (Kablolar, armatüİ|er ve ampulleri, anahtarlar, vs.) kontrolünüyapar.
- KuYu seParatörlerinin (Ayırıcı ve koruyucu kafes tel sistemleri) kontrolünü yapar.- KuYu dibinde Su oluP olmadığının kontrolünü, varsa bu suyun ,ygp bir şekildeboŞaltılmasınl, tekrar su birikmemesi için gerekli çalışmaları, gerektiğinde-elektrİ<İı pompa sistemikurularak su tahliye işlemlerinin yapılmasınr sağlar.
- KuYu iÇerisinden başka bir tesisat geçirilip geçirilmediğinin kontrolünü yapar.

D. Kabin lıe İlgill Yüklenici;
D,l,ButonYerler, aYdınlatma, alarm, acil aydınlatma, havalandırma diyafon, telefon vb. sistemlerinkontrolünü yapar.
D.2. kabin iskeleti bilumum bağlantı elemanlarının kontrolünü yapar.
D.3. Emniyet tertibatı ve kontakların kontrolünü yapar.
D.4. Paraşüt mekanizması ve fren bloklarının kontrolünü yapar,
D,5, Kat seviYelerinin, duruŞ ve kalkış hassasiyetinin ayaİlanması ve sarsıntının kontrolünü yapar.
D. 6. kabin patenlerin in kontrolünü ve yağdanl ık lara y İg ikmalini y apar.
D.7. kapı kontakları ve fotoselin kontrolünü ve ayarlarını yapar.
D.8. kabin aşırı yük sistemlerinin kontrolünü ve ayarlarıniyupur.
D.9. Kabin iÇi uYarı levhalarının kontrolünü yapar ve varsa eksiklikleri tamamlar.
D,10, Kabin üsti.i revizYon Panosunun, revizyon kartının, revizyon akü setinin, reviryon şalteri,aşağı yukarı vs. butonların kontrolünü yapar.
D.l1. Kabin iÇi-dıŞı kat göstergeleri, display, ses yayın sistemlerinin kontrolünü yapar.
D.12. Kabin içi temizliğiniyapar.
D.l3. Kabin kasnağı, karşı ağırlık rayları, paten ve makaraların kontrolünü yapar.
D.l4. Kabin hız kontrolünü yapar.

E. Kapılar ile İlglll Yüklenici;
E.l. Otomatik kaPı mekanizmasının (kapı motoru, dişli, zincir, kapı halatı, kapı makarası, raylar,

kaPı konsol bağlantıhları, vb.) kontrolünü, ayarlarını, ayrrca, fotoselİ kontroİiıntı, sıkışma (kuwet)
kontağı ve emniyet çıtasının kontrolünü yapar.

E.2. Kapı siviçlerinin kontrolünü ve ayarlarını yapar.
E.3. Kabin kaPısı, kat kaPısı ve aksamlarının (kapı halatı, makarası, rayları vb.) kontrolünü ve

ayarlarını yapar.
E.4. Alt ray ve patenlerin kontrolünü ve ayarlarını yapar.
E.5. Kapi kilidi ve fiş kontaklarının kontrolünü ve ayarlarını yapar.
E.6. Kapı yay ve menteşelerinin kontrolünü ve ayarlarını yapar.
E.7. Kapı otomatiği ve pompasının kontrolü ve ayannı yapar.
E.8. Kapı amortisörlerinin, kapı kızaklarının kontrolünü ve ayarlarını yapar.
E.9. Kapı kapanması ve gecikme zamanlnın kontrolü ve ayarlanması, her katta çalışma

kontrolünün yapılmasını sağlar.
E.10. Kapıların, ray, eşik ve aksesuarlarının genel temizliğini yapar ve çelik kaplamaların özel sıvı

ile silinmesi, koruyucu bakım yapılmasını sağlar.
E.ll. Asansörlerde hangi amaçla olursa olsun çalışıhrken, kapıya "Balıım vardır. Asansör

çalışıyor" ibaresi yazılı bir uyarı levhası ya da yazısını koyar.

Lrızay a Müdahale Süresi;
Sistemdeki arl.zan|n Yükleniciye yazı|ı, sözlü ve/veya telefonla haber verilmesinden itibaren

arızalanan sisteme mesai saatleri içerisinde (Pazartesi-Cuma 08:00-17:00) en geç 6 saat genel tatil
günlerinde ise 8 saat içerisinde müdahale edilir ve asansörlerin hepsi güvenli şekilde çalışır hale
getirilir.

8. BULUNDURULACAK MALZEME MAKİNE VE EL ALETLERi :

l
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8.1. Firma İlgili sistemlerin tamamında meydana gelebilecek arızalara en kısa zamanda
müdahale edecek ve bunun için gerekli takım ve avandanlığını hazır bulunduracaktır. (El
takrmlarr, merdiven, vinç, sepetli araç v.s.) Bunlar için ekstra bir ücret talep edilmeyecektir.
8.2. İŞin devamı sırasında hizmet gecikmesi olduğu takdirde, firma gerekİe olarak kesinlikle
alet- edavat eksikliğini gösteremez.
8.3. Bakım iÇin gerekli techizatın bulunamamasından kaynaklanan gecikmelerden firma
sorumlu olacaktır.

9. DiĞER HUSUSLAR :

9.1. Yüklenici koordinatöri arıza bakım onartm defteri bulundurulacak ve sistemlerin periyodik
bakım ve hizmete hazır halde tutulması işi ile ilgili her türlü arıza, bakım onarım vs. geli§meİer ve
teknik iŞlemler bu deftere kayıt edilecektir. Tesis bünyesinde yapılan her tiirlü teknik İşlem deftere
iŞlenecektir. Defter istendiğinde Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı görevlileri tarafından kontrol
edilecektir.

9.2. Kontrol teŞkilatı haricinde diğer Mardin Artuklu Üniversitesi personelince yapılan arıza ihbarı
kontrol teŞkilatından onaylatılıp ona göre hareket edilecek. Yüklenici asla münferİt ihbarlara göre
hareket etmeyecek almış olduğu ihbarı muhakkak surette kontrol teşkilatıyla paylaşıp, koİtrol
teşkilatının verdiği talimatlar doğrultusunda hareket edecektir.
9.3. Firma, sistemlerin periyodik bakım ve hizmete hazır halde tufulması işi esnasınd a azami
dikkat Ve çevre temizliğine gereken özeni gösterecektir. Çalışma sırasında meydana gelebilecek
kirlenme ve bozulmalar orijinal şekline uygun hale getirilecektir.

9.4. Bina işletimi ile ilgili Jeneratör yakıtı, Motor Yağları, Antifriz, Trafo Yağları, Hava Filtresi,
Yağ Filtresi, Mazot Filtresi, v.b. bakımlarda kullanılan sarf malzemeleri Yüklenici tarafindan temin
edilecek.

9.5. Cihazların ar|za ve onarımları ile ilgili yağ|ar, solventler, temizlik malzemeleri, saf su gibi sarf
malzemeleri ise firma tarafindan karşılanacaktır. Ayrıca bedel ödenmeyecektir.

9.6. Arıza, bakım ve onarımlarda kullanılacak yedek parçalar TSE belgeli olacaktır. TSE belgesi
düzenlenemeyen parçalar için Ulusal ve Uluslararası geçerliliği olan Standart belgeler istenebilecektir.
Ayrıca idare ilave belgeleri isteme hakkına sahiptir.Yedek parçalar idare tarafindan temin edildiği
takdirde firma montaj bedeli almaksızın montajı yapmakla sorumludur.

9.7. Değiştirilecek yedek parçalar idare tarafindan temin edilecektir. İdare tüm iş kapsamında
kullanılacak, tüm malzemeler için gerekli görmesi halinde Kabul ve Test işlemi isteyebilir.

9.9.Firma, Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı' ndan izin veya onay almaksızın binaya ait hiçbir
tesiste ilave veya değişiklik yapamaz,

9.l0.Kullanılacak yedek parçalar orijinaline tamamen uygun olacaktır. Başka marka ve tip yedek parça
kullanılmak zorunda kalındığında Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı' nın onayı alınacaktır.

9.11. Acil durumlarda hizmetin kesintisiz devamı için 24 saat içinde bilgi verilmek kaydı İle farklı
malzeme kullanılabilir. Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığının uygun görmediği hallerde, bu
parçanın değişimi istediğinde, bu parça istenen tip ile değiştirilecektir.

9.12. Binadaki her türlü teknik çalışmalar esnasında gerekli yerlere gerek firma personeli gerekse
binadaki Mardin Artuklu Üniversitesi personelini tehlikelere karşı uyarıoıyazılar,levhalar asılacak ve
koruyucu önlemler firma tarafindan alınacaktır.

9.13. Hak ediş düzenlenirken aşağıdaki esas ve usuller uygulanacaktır.

H",$fffrf
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A) Periyodik Bakım-onarım ve Hizmetehazır halde tutulacak her bir hizmet binasının yetkilisi
veya yetkili kılınan görevlisi ve kontrol teşkilah tarafından Binanın Hizmete Hazır halde
tutulmasına yönelik iş ve işlemlerin (ödemeye esas bütün iş kalemleri için)yapıldığını belgeleyen
onaylı tutanaklar, Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığına her ay düzenli olarak ilgili yüklenici
tarafindan sunulacaktır. Bu tutanak düzenlenmeden veya düzenlendiği halde bakım onarımı
yapılmayan iş kalemleri için ödeme yapılmayacaktır. Yüklenici tam, sağlam, eksiksiz teslim
etmediği imalatlardan hak talep edemez.
B) Yüklenici anlaşma yaptığı Yetkili Teknik Servislere ve çalıştırdığı elemanlara içinde
bulunduğu ay için borcu olmadığına dair ilgililerce düzenlenmiş imzalı teşvik edici bilgi ve
belgeleri idareye sunmadan hakediş düzenlenmeyecektir. Yüklenicinin için bu husustaki itirazı
dikkate alınmayacaktır.
C) Tüm binalarda Periyodik bakım, onarımlarım ve hizmete hazır halde tutma işi yer
teslimininden hemen sonra başlanacak olup, bu tarihten itibaren Firma periyodik bakımlarını
ar|zaların gİderİlmesİne ve hizmetehazır halde tutulması işine başlayabilir.

9.14. Yeşil etiket kontrollerinde idare ile beraber yüklenici firma da beraber bulunmakla sorumludur.
Yüklenici firma tarafından kaynaklanan ya da yüklenici firmanın sorumluluğunda olan kısımları
yüklenici yapmakla sorumludur.
10. KONTROL VE CEZAİ MÜEYYİDELER:

10.1. Taahhüdün şartnameler ve sözleşmeye uygun devam edip etmediği, Yapı İşteri ve
Teknik Daire Başkanlığı'nca programh programsız olarak denetlenecek ve belirtilen
aksaklıklar verilen süre içerisinde Firma tarafindan giderilecektir.

10.2. Taatüüt süresi içerisinde eleman yetersizliği, elaman duyarsızlığı ,alet edevat eksikliği,
yakıt bitmesi vs. her ne sebeple olursa olsun (Mücbir sebepler hariç) hizmet kesintisi
oluşamaz. Yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda, İdare tarafından en az 3 gün
süreli yazı|ı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin o^ 0,5 (binde
beş ) oranında ceza kesilir. Ancak, gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği
giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 3(üç) defa olması tekrarı halinde 4735 say/ıı
Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme
idarece feshedi lebilecektir.
İşin tekrar eden kısımlarının ki bunlar:

A. Asansör Sistemlerinin teknik şartname de detaylandırılmış hükümlere göre periyodik
bakımları
B. olası arıza durumunda aruanrn onartmr
C. Sistemin sürekli ve aksaksız çalışır halde tutulması

hizmetlerinden herhangi birinin veya birkaçının istenilen süre de gerçekleştirilmemesi halinde
(mücbir sebepler hariç olmak üzere) her bir aykırılık için her takvim günü için sözleşme
bedelinin Yo 0,5 (binde beş)oranında gecikme cezasr uygulanacaktır. Ayrıca, bu aykırılıkların
ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmek suretiyle 3(üç) defa olması halinde, yukarıda
öngörülen ceza uygulanmakla birlikte 4735 sayı|r Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine
göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir. Ancak ağır aykırılık
hallerinde, aykırılık bir defa gerçekleşmiş olsa dahi yukarıda öngörülen şekilde sözleşme
feshedilecektir.

10.3. İdare tarafindan kesilecek cezanln toplam tutarrnın, ,hiçbir durumda, sözleşme
bedelinin o/o 30'unu geçemez.
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l0.4. Hizmette meYdana gelebilecek bir aksamada firmanın önceden ikaz edilmemiş olması
veYa teknik Şartnamede konunun belirtilmemiş olması firmanın sorumluluğunu ortadan
kaldırmaz. AYrıca Firmanın yapacağı tüm imalatlar Yapım işleri Genel §artnamesine,Elektrik Kuwetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine, yürürlükte bulunan tüm teknik yönetmelik,
teknik mevzuat ve usul ve esaslara uyumlu olacaktır.

10.5. Taahhüt süresi iÇerisinde firmanın yanlış uygulamasından veya ihmalinden
kaYnaklandığı aÇık olan, cihazlara zarar gelmesi durumlarında firma hasarlı clhaz veya
cihaz|arı aslına uygun şekilde yenileyecektir. Aksi halde yapı İşleri Ve Teknik Daire
Başkanlığı tarafından yenilenecek ve bedeli hak edişinden kesilecektir.
10.6 İdare Yüklenici firmanın teknik personelinin, gerek teknik yetersizliği nedeniyle gerekse
uYgunsuz tavır ve davranışları nedeniyle değiştirilmesini talep edebilir. ytiklenici firma bu
hususta herhangi bir itirazda bulunamaz.
|0.7 Yüklenici, Bakım-onarlm sırasında veya her türlü arızaya karşı yapılan velveya
YaPılacak müdahale esnasında, İdarenin ilgili elemanlarının da iştirakİ, İezaret etmesini
sağlar. AkSi takdirde yüklenici firma herhangi bir bakım onarım ve anzaya müdahale
yapamaz.

l1.1. Yüklenici firmaya yaptığı işin parasal karşılığı; Yüklenicinin teklif birim fiyatlarında belirtilen
aYlık "PeriYodik Bakım, Arıza Durumunda onartm, Sistemin sürekli ve aksaksız çahşır halde
tutulması iŞi" pozu periyodik bakım yapıldıkça ödenir. Diğer ihtiyaç duyulacak eiettiik işıeri
bedelleri ise keşif listelerinde belirtilen fiyatlar karşılığından, ödınir.
l1.2. Yüklenici firmanın hak edişleri Yapı lşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı,nca hizmetin yapıldığı
ayı takip eden ilk l. haftada hazırlanır.
11.3. söz konusu iş ile ilgili herhangi bir fiyat farkı ödenmeyecektir.
11.4. söz konusu iş ile_ilgili herhangi ihzarat bedeli ödenmeyecektir.
ı3. MAHAL LiSTESİ:

MARDiN ARTuKLu ÜıuivensiTEsl AsANsöR ı_isrrsi
ASANsöR

MAHAL ADl ADET MARKA KAPAsiTE AçıKLAMA
LABORATUVAR

LABORATUVAR 1 LlFlToR 250 KG Monşarj asansörü

iı-axiver FAKüLTEsl

K_L BLoK 3 iı-ci 10 kişi 800 kg Personel (kişi)

örvırnı-iıvıyo

Engelli 1
HiDRoLiK
ASANSöR

400 kg Personel (kişi)

Ömerlimyo 1 LiFiTöR 5 kişi aOO kg Personel (kişi)

REKTÖRLÜK AKM

Rektörlük 2
Büyük
Tunç

8 kişi 630 kg Personel (kişi)

REKTÖRLÜK EK BiNA

T,ryffiff.i ffi**
DL.Lı:!t Teıııricİ

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Tarih ve Sayısı: 17/01/2022-40668



Rektörlük Ek Bina 1
Büyük
Tunc

8 kişi 630 kg Personel (kişi)

rürüpxııve

Kütüphane 3
Nur

Asansör
10 Kişi 8O0 kg Personel (kişi)

HAVUz

Havuz I Büyük
Tunç

10 Kişi 800 kg Personel (kişi)

SAVUR MYo

Savur Myo 1.
Seyir

Asansör
6 kişi480 kg Personel (kişi)

Engelli I 10O kg Personel (Kişi)

MAHAL ADı ADET MARKA KAPAsıTE AçıKLAMA
YEMEKHANE

yemekhane 1 WEcToRE
630 kg 8 kişi

2 duraklı
Personel (Kişi)

yemekhane 1 WEcToRE
630 kg 8 kişi

3 duraklı
Personel (Kişi)

yemekhane 1, WEcToRE
450 kg 6 kişi

2 durak|ı
Personel (Kişi)

yemekhane I WEcToRE
3OO kg

2 duraklı Monşarjasansörü

KONE MARKA
Kone Marka Asansör

(1m/s 1000 kg

kapasiteli 4 duraklı )

3 KoNE
(1mls 1OO0 kg

kapasiteli 4
duraklı )

Personel (Kişi)

Kone Marka Asansör
(1mls 1O0O kg

kapasiteli 3 duraklı )

1 KoNE
(1mls 1000 kg

kapasiteli3
duraklı )

Personel (Kişi)

Kone Marka Asansör
(1mls 630 kg

kapasiteli 4 durak|ı )

I
KoNE (1mls 630 kg

kapasiteli 4
duraklı )

Personel (Kişi)

Kone Marka Asansör
(].m/s 630 kg

kapasiteli6 duraklı )

2

KoNE (1m/s 630 kg

kapasiteli6
duraklı )

Personel (Kişi)

Kone Marka Asansör
(1mls 630 kg

kapasiteli5 duraklı )

1,

KoNE (1mls 630 kg

kapasiteli 5

duraklı )

Personel (Kişi)

Kone Marka Asansör
(1m/s 1600 kg

kapasiteli 6 duraklı )

1,

KoNE (1mls 1600 kg

kapasiteli 6

duraklı )

Personel (Kişi)

Kone Marka Asansör
(1mls 1000 kg

kapasitel! 5 duraklı )

L

KoNE (1mls 1000 kg

kapasiteli 5

duraklı )

Personel (Kişi)

Kone Marka Asansör
(1mls 800 kg

kapasiteli 4 duraklı )

2

KoNE (1mls 800 kg

kapasiteli4
duraklı

Personel (Kişi)

Hasa
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