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FiyAT TEKLİF LisTEsl

Yapı|an İş/Mal/Hizmetin

2020YlLl MAÜ BAĞLı T[iM. einilı,ıı-en VRF oNARıM
ış|

,lendirme yapı lacaktı r.

NOT : 1-Zarfın yap|ştırma yerlerinin r'r,
2-Ieklif isteme Yazımızda onarım işi için ToPLAM FiyAT üzerinden değerlencjirmeye alınacaktır
3-il8ili Mevzuat uyarınca isteklinin yasaklı olup olmadığının öğrenilebilmesi için (Vergi/T.C No_Ünvanı_Tüı.ü(A.Ş,LTD gibi)Adresl'elefon-FaXs-Ticaret/Esnaf ocİası adl -Ticaret/Esnaf ocİası sicil no-varsa eposta Adresi) bildirmekle istekliler yükümlüClür
4- Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyat teklifleri değer|endirilmeye alınmayacaktır
5- Sözieşme Olacaktır.



vRF SisTEMLERi oNARIM rıizrı,ınri rnxNix şanrNaıvınsİ

MADDE l. KONU VE KAPSAM

Mardin Artuklu Üniversitesi ve Üniversiteye Bağlı Yüksekokul ve Fakültelerde yer alan;

1. KISIM: İİ<İ,İİVİİ,BNDİRME ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SISTEMLERI

VRF sistemleri Dış ünite 84 Adet

VRF sistemleri iç ünite 610 Adet

Sözleşmeye nrüteakip31l1212020 tarihine kadar arıza durumunda onarım hizmeti yapılınası iŞidir.

MADDE 2. YÜKLENİCiNiN SORUMLULUĞU VE ONARIM HİZMETLERİ

- Genel Hükümler

l. 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 her arıza durumunda müdahale edecektir,

2...\ı.ıza iluı.tııııı.ıııiiı ı,iiklcııici tckı-ıili clcııııııılııı,ı tarıllnt]ıııı gitleı,ilcıııcı'r:ıı ırızŞlaı'iÇ:iı'ı ilgili sisıeııriıı

işlcııil,;r için ek biı l-ıcilcl ii,]c11111tılccck olup iş kııpsarııırııt 0T]afınl gidcrlei'i di}ıil cdilıııiŞıiı.

3. Tesisin işlemesi için kullanılacak yedek parça gerektiren bir arıza durumuııda idare söz konusrı Yedek

parçayı yüklenici firmadan temin edebiİeceği giUi aig., firmalarfdan da temin edebilir. İlgili Yedek

pu.çun,,, yüklenici firmadan temin edilmesi durumunda idarenin onayt alındıktan Sonra

değiştirilmelidir. ilgili yedek parçanın diğer fiımalardan temin edilmesi durumunda, Yedek ParÇaların

sisteme montajı yti[ıenici (bu şartnanıe k-apsamında onarım yapan) firma tarafından YaPılır. Yüklenici

bu işlem için idaieden ek bir ücret talebinde bulunamaz. Garanti kapsamında olan parçaların alınması.

değiştirilmesi vs. tüm hizmetler yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılır. Arızal.ı ParÇalar tutanak ile

idareye teslim edilir. Bu işlemler için hiçbir şekilde işçilik ödenmeyecektir,

4. işletme sırasında meydana gelen arızalar, yazılı, sözlü veya telefonla haber verilmesine müteakiP 4

saat içerisinde ytıklenicinin yetkili elemanları tarafından Kuruma gelinir ve anza giderilir. Sistemlerle

ilgili Mardin dışından getiıtİlecek servislerle ilgili olarak her türlü masraflar(konaklama, seYahat vb,)

yikleniciye aittir. Sistemdeki arızanın Yüklenici ye yazılı, sözlü ve/veya telefonla haber verilmesinden

itibaren yüklenici 4 saat içerisinde arıza|anan sisteme müdahale edemeYeceğini bildirdikten sonraki

(mesai saatleri İçerisinde'pazartesi_Cuma 08.00-17.00 ve genel tatil günlerinde) 8 saat iÇerisinde

müdahale edecek ve sistemleri güvenli şekilde çalışır hale getirecektir.

5. Sistenrlerde revizyon gerektiği durumlarda yüklenici tarafından idareYe verilecek revizYon listesi

idare tarafıııdan kabul Jaiıın.Jy. kadar sistemin çalışnıası sakıncalı görüldüğü takdirde güveıılik iÇin

sistem işletnreden alınır ve durunı idare yetkilisine bildirilir.

6. Firmada teorik ve pratik eğitim olanağı varsa kurunıun istemesi durunıunda belirleyeceği sayıda

elemanına firma ücretsiz kurs verir,

7. yüklenici firma sözleşme kapsamında yapacağı çalışmalarda633l sayılı İŞ Sağlığı ve İŞ Güvenliği

Kanununa ve bu Kanuna baglı olaral. İ,l.ur,lm,ş ve çıkarılacak olan tüm tüzük, Yönetmelik ve

genelgelere uygun olarak yapma konusunda tamamen sorumludur,

Hasar{ eıdtıci
ış$!ffi{ve,iErk



8. Arıza, parça değiştirilmek suretiyle giderilecekse İdareye yazı|ı olarak rapor edildikten ve onay
alındıktan sonra, parçanın Mardin içinde temininde 24 saal,; Ülke içinde temininde ise72 saat içinde
tüm sistemler güvenli çalışır hale getirilir.

9. Yedek parçarun yurt dışından gelmesi halinde yasal prosedürlerin gereklerine göre ve azami l (Bir) ay

içinde teınin edilir ve tüm sistemler güvenli çalışır hale getirilir.

10. yüklenici firma "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" tüzüğü hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

onarım sırasında meydana gelebilecek iş kazalarından ve bu kazaların sebep olacağı her türlü

zarardan doğrudan yüklenici firma sorumludur.

1l. Yüklenici firma onarıma 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 bakanlıklarln

Genel Şartnamesi , Özdı Şartnameleri ve bu sözleşme konusu ile ilgili ve sözleşmenin imzalanmasl

tarihinde yürürlükte bulunan teknik ve idari tüzük ve yönetmelİk hükümlerİ ı.ıygulanacak.

13. olası arıza durumunda arızah parça veya ünitenin yüklenicinin göstereceği Tamir atölYesİne sevki ve

revizyonu sonrasında çalışma yerine Sevki yüklenicinin sorumluluğundadır.

l4. Gerek onarım sırasında gerekse arıza onarımt sonrasında yanlış ve hatalı bağlantılar nedeniYle

üniversitemizde kullanılmakta olan herhangi bir cihazda arıza meydana gelmesi durumunda

arzantn giderilmesi için yapılan masrafların tamamı bir tutanak ile tesPit edilerek Yüklenici
firmadan tahsil edilecektir.

l5. İdare yüklenici firmanın teknik personelinin, gerek teknik yetersizliği nedeniyle gerekse uYgunsuz

tavır ve davranışları nedeniyle değiştirilıııesini talep edebilir, Yüklenici İırma bı.ı hı-ısusta herhangi bir

itirazda bulunamaz.

l6. yüklenici emniyet için gerekli gördüğü her türlü ayarı yapar, tüm sistemlerin toz ve Pisliklerden
temizlenmesini sağlar, yaglama işlemini uygun yağ|ar kullanmak suretiyle ya?ar. Tesisatta kullanılan

velveyakullanılacak olan her türlü yağ, üstüpü, bez, gerekli durumlarda gaz Şarjı, kimYasal

malzeme(vrf temizleme amacıyla) ve bilumum alet edevat yüklenici taraflndan temin edilir. Yüklenici

firma, bunun için ek bir ücret talebinde bulunamaz.

17. Ekipmanları besleyen şebeke, jeneratör vb. alternatif kaynakların uygunluğunu sağlamalıdır.

18. yüklenici tarafindan hazırlanan "Periyodik onarım Fişleri" taraflarca imza altına alınır.

19. Firmalar; sistemleri ayrıntılı bir şekilde inceleyerek, varsa buralarda yapılması zorunlu değiŞiklikleri

tekliflerinde dikkate uır. ,. buna göre teklif verirler. Firma. sistemin ve tesisatınln uygun durum ve

boyutlarda olmadığı iddiasıyla heİhangi bir talepte bulunanıaz ve teklif vermekle bu durumu kabul

etmiş sayılır.

20. Firma; herhangi bir mahalde çalışırken, diğer bir iııralata zarar ve ziyan veımenlek iÇin gerekli her

türlü önlemi almak zorundadır. Böylesi bir olayın vukuunda meydana gelen her türlü zarar ve ziYan

fi rma tarafından karşılanır.

2|.Idare; üretim için mahalline getirilnriş bütün malzeme ve donatıYı kontrol etmeYe Yetkili oluP,

gerektiğinde değiştirme veya."ldd.trn" hakkını sakh tutar. Firma; kullandığı malzemenin VeYa YaPtığı

işin her-zaman hesabını veİebilecek şekilde gerekli kayıtlarıırı tutmakla yükümlüdür. Firma; malzeme

ve donatının herhangi bir şekilde kaybına ,.b.p olursa, bu malzeme ve donatıYı ivedilikle aYnl özellik

ve kalitede olmak İr..e yenisini sağlamakla yükümlüdiir. Bunun için idareden aYrlca bede| taleP

siN
ü,lakihe TbldT

edemez.



22. Yüklenici onanm sırasında veya her türlü arızaya karşı yapılan ve/veya yapılacak müdahale
esnasında, İdarenin ilgili elemanlarının da iştiraki, nezaret etmesini sağlar. Aksi takdirde yüklenici
firma herhangi arızaya müdahale yapamaz.

23. Yüklenici firma; sözleşmeyi imzalamasına müteakip ayrıntılı ve açıklamalı arıza kontrol
fiiylerini ve gerekli olan tüm defterleri İdareye verir.

24. Yüklenici; İdare tarafından arızaların, sorunların ve isteklerin bildirilebilmesi amacıyla Çağrı
Merkezinin adres, telefon, f'aks, e-posta, nıobil telefon bilgileri İdareye bildirir.

25. İdareye teknik destek vermek amacıyla görevlendirilen servis personellerinin kinıliği önceden İdareye
bildirilir.

26. arızaya müdahaleler hafta içi, hafla sonu ve resmi tatil günlerinde de devam eder. Yüklenici kullanım
esnasında temel sağlık, güvenlik ve emniyet gereklerinin devamlılığını temineıı onarım yapar,
Yüklenici teklifini verirken hafta sonu veya hafta içi çalışmaya göre teklif verir. bu sebeple idareden
ek bir ücret talebinde bulunamaz.

27.0narım yapmakla görevli personelin uğrayabileceği iş kazaları ile bu kişilerin üçüncü kişilere ve
sistemlere doğrudan ya da dolaylı olarak verecekleri zarar|ardan yüklenici kusursuz sorumludur.

28. Yüklenici arıza|ara müdahale sırasında aşınmlş, yıpranmış veya arzalanmış olaır parçaları İdareye
bildirmek zorundadır.

29. Montaj esn asında pa rça la rın arızalınmasından yüklenici soru m lu d u r.
30. Onarım, parça değişinri, arızan:ın giderilnıesi, vs. sırasında veya sonrasında, sistemde veya sistemi

meydana getiren ana ya da yardımcı parçalardaki ve aksamlardaki her türlü iş ve işlemler (sökünı.
takım, kesim, kaynak, taşlama, delme, diş açma, malzemenin mahallinden başka bir yere götürülmesi,
geri getirilmesi, hurda malzemenin İdarenin belirleyeceği ve/veya göstereceği yere nakliyesi, vs.)
yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak yapılır.

öznr TALİMATLAR

1- Onarım sırasında imalatçının işletme ve onarım talimatını inceleyip özel talİmatı varsa

. ,/Eulayınız,

2- Mekanik onarıma başlamadan önce işletici personel nezdinde elektrik girişini keserek sistemi devre dışı

bırakınız. Onarım bitinceye kadar sistemi kimsenin çalıştırnıamasını sağlayıcı tedbirleri alıırız,

3- Onarım sırasında sağlığınıza (el,göz ve ciğerler)zararlı olabilecek maddelere karşı gerekli tedbirleri

alınız.Eldiven gözlük ve gerekiyorsa solunum cihazı kullanınız.

4- onarım sırasında çevreye zararlı olabilecek yağ, yakıt, asit kostik,kirlerinmiş sıvı ve zararlı gazlar gibi

atılacak maddelerin imhası (yok edilmesi) için gerekli tedbirleri alınız.

5- Onarım çevrenize gerekli emniyet tedbirleri alınız.

Hasan lexfuclr",[şLtqir,,
ARIZALARIN TAMİRi



Söz konusu sistem içinde meydana gelebilecek arızalara, firmanın yetkili kıldığı elemanlarca müdahale

edilecek ve arızalı cihaz veya sistem tam çalışır hale getirilecektir.

Sistemlerin onarım, arıza gideümi ve yedek parça değişimi işinde kullanılan alet ve edevat tamamen firma
tarafından temin edilecektir. Firma, tamiri mümkün olmayan donanınr (veya ekipnıan) aynısından
buluıranraması durunrunda; önerilecek cihazlarııı yapılandırnıası ve özellikleri orijinal katalogları ile birlikte
teknik hizmetlerbirimine 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; anzanın ne olduğu, yapılan bütün işlemler, arvaya müdahale tarih ve saati ile arızanln
giderilme tarih ve saati, değiştirilen bütün donanım parçaları bilgileri mutlaka yer alacaktır. Bu bilgiler
detaylı ve okunaklı bir şekilde yazılacaktır.

Firnıanın is sahibi yetkilisine imzalatmadığı belgeler geçerli olmayacaktır.

ARIZALARIN BİLDİnİİ,İVİBSİ

\'l Arızaoluşması dtıruınuırda is salıibi durunru derhal e-nıail. telefon, fax" vb. yollarla firmaya

bildirecektir. Firma, is sahibinin Arıza bildirimlerini rahatlıkla yapılabilmesi için 7gün 24 saat
(cumartesi-Pazar,resmi ve dini bayramlar dahil) ulaşılabilinecek, e-mail, çağrı merkezi, telefon ve

faks numaraları Gibi bilgileriyazı ile yetkili idareye bildirecektir.

HizMETiN sAGLANMA sünBsi

Kırk sekiz (48) saat içerisinde arzanın giderilememesi veya ilk müdahalenin yapılmaması

durumunda bunun nedenleri MAÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına yazılı olarak rapor
edilecektir. Herhangi bir neden olmaksızın idarenin arızabeyanı üzerine 24 saat içinde hiçbir
müdahale yapılmayıp gerekli önlemlerin alınmadığıntn, arızaya bakılmadığının tespit edilmesi

durumunda yükieniciye yazılı uyarı yapıldıktan sonraki 24 saat içerisinde müdahale edilmemesi

durumunda ve bu clurum 3 (Üç) defa tekrarlanması halinde sözleşme hiçbir uyart yapılmaksızın idare

tarafindan fesh edilecektir.

iş saĞrıĞI vE GüvENLiĞi

Firır-ıa iş mahallinde iş giiveııliği tedbirleriııi alıı,ıak zoruııdadır. Ytiklenici hiçbir ihtar ve ikaza gerek

kalıriadan gerekli enıııiyet tedbirlerini zanıanıııda alıııa ve kazalardaı,ı korı-ınır-ıa yöıiteııılerini işçiIerine

öğretnrekle yüküınlüdür. Bı.ı itibarla hizmetin if'asında, gerek ihnı(dikkatsizlik ve tedbirsizlikteg;5,

YAsıN
|İ
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gerekse ehliyetsiz işçiler çalıştırmaktan veya herhangi bir sebeple vuku bulabilecek kaza|ardan Yüklenici

sorumludur.

SORUMLULUK

yüklenici ihale konusu cihazların sağlıklı çalışması amacıyla yapmıŞ olduğu her türlü hatalı ve eksik

onarım veya sonucunda meydana gelebilecek kaza, zarar ye ziyandan sorumludur.

yüklenici cihazların çalışmasını sağlayan tüm mekanik ve elektrik sistemden( tesisat,elektrik v.s

bağlantıları) sorumludur.

rıasrn/Erİhci
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