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İLGİLİ FİRMALARA

"MAÜ BAĞLI BİRİMLERDEKİ ASANSÖRLERİN 2021 YILI PERİYODİK BAKIM 
ONARIM HİZMET ALIM 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 .
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Yapılan İş/Mat/Hizmetin
Adı, Niteliği

rıııeRoiN ARTUKLu Üııivensİresİııe gıĞı_ı
e i ni ilı ı- e no e x i asııı s ö nı- e n i ı,ı 2021 y ıLa p e R ivo o i r

BAKıM oNARıM xizıuıer ıı_ııvı işi

MaI/HizmeUYapım İşi Miktar Cinsi Birim Fiyat Tutarı
1 ASANSÖR PERiYoDlK BAK|M oNARlM 31 ADET

2

ASANSÖRLER|N YEŞiL ETiKET
BAŞVURUSU (HARÇ)

KişiAsansörü
29 ADET

3

Monşarj Asansörü Yı llık Periyodik
Kontrol Raporu (HARÇ) 2 ADET

,or.o*1

Firma Bilgileri
ı-lKlVlA Aul-AUl-(hŞl KAsF-İt\r7A

NoT:1.Zarfınyapiştlrmayerlerininfirn.ıatarafından
2-Teklif isteme Yazlmızda bakım onarım işi için TOPLAM FiYAT üzerinden cjeğerlenclirmeye alınacaktır
3-|lgili Mevzuat uyarlnca isteklinin yasaklı olup olmadığının öğrenilebilmesi İçin (VergiiT,C No-ünvanı_Türü(A.Ş.LTD gibi)
AdresTelefon-Faxs-Ticaret/Esnaf odası adi -Ticaret/Esnaf odası sicil no-varsa eposta Adresi) bildirmekle istekliler yukümlüdür
4- Şartll teklifler Ve Türk Lirası haricinde veri|en fiyat teklifleri değer|endirilmeye alınmayacaktır
5-Teklif veren firmaların iŞ alanlarıncla asansör bakım onarıını yapmasına yetkili olduğı-ınu gösterir belgeye sahip olması
gerekınektedir,Bakıın YaPacak teknik eleınanların asansör bakım onarım konusunda yetkin olduğunu gösterir belge, sertıfika v.s ,yı
kuruma ibraz etrnesi gerekmektetJir. Bu iki durumda beigeyi ibraz etmeyen firmaların vereceği teklifler geçersiz sayılacaktır.

- Teklif veren firma özel veya k
elgeyi, referansı kuruma sunması qerekmektedir.
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"MARDİN ARTuKLu üNivpnsirrsi KuLLANIMINA air giNaLARIN
asaNsÖR sİsrnvıı,BniNiN 202ı ylLIprcniyo»ir e.{rıM oNanrıvı işi

rnrNix ş.ınrNaıvırsi

ı- şaRıNavıBNiN xoNusu :

Bu Şartname Mardin Artuklu Üniversitesine ait binalartn ve bunlara ait aşağıda belirtilen tüm
Asansör Sistemlerinin 2021 yılı periyodik bakım, arızaların onarlmı 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 çul,ş,. vaziyette hizmete hazır halde tutulması işlerini
3lll2l202l 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 SİSTEMLERİN TANITIMI :

ASANSÖR sisrnıvıı,nRİ :

İş Mardin İli ve İlçelerinde bulunan ;

. İslami İlimler Fakültesi (K-L Blok)-3 adet
o Savur MYO Binası-2 adet
. Ömerli MYO Binası-2 adet
ı Rektörlük Binası ve Rektörlük Ek Binası-3 adet
ı Merkezi Laboratuar-l adet
ı Havuz -l adet
ı Kütiiphane- 3 adet
ı Yemekhane- 4 adet
o Güzel Sanatlar Binası -l Adet
. Konferans Salonu - l Adet
ı Edebiyat Ana Bina -3 Adet
. Edebiyat Ek Bina -l Adet
ı Sağlık Binası -3 Adet
. İktisat Binası- 2 Adet
. İslami ilimler ana bina- l adet
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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
yapılması arızalanmaları durumunda arızalarının giderilmesi sürekli ve aksaksız bir şekilde çalışır
halde tutulmasını sağlayacaktır.

s. sİsrrıvıı,BRİN nlxrrvr rar,İvıarıaRr :

Genel Konular:
5.1. Firma yer tesliminden itibaren asansörlerin periyodik bakımlarını, ayda 1 sefer

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

5.2. Sistemler de meydana gelecek arıza|ara anında müdahale esas olmak uzere , Yetkil,i
Teknik Servis Firmasının Mardin dahilinde olması halinde en geç 8 saat , İl 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 10.2 Maddesindeki cezai müeyyideler uygulanır

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

5.4. İşin devamı sürecinde, İdare "Firmaların, teknik yetersizlik, arıza|ara 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 onanm işlerine yeteri kadar ehemmiyet
göstermeme, söz konusu işlerin yapılmasında mevzuatlar yönünden firmanın
yetersizliğini veya uyumsuzluğunu" tespit etmesi durum veya durumlarında İdarenin
yazılı ikazını müteakip Yüklenici bu firma ile sözleşmesini derhal sonlandırıp, başka
bir Yetkili Teknik Servis ile anlaşma yapacak ve yine bu durumu idareye yazı|ı olarak
bildirecektir. İdarenin onaylnı müteakip bu yeni firma işe başlayacaktır.

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 ayru tip arıza|ar belirdiğinde, münferit tedbirlerle
geçiştirilmeyecek yüklenici firma tarafından kesin çözümler bulunacak ve bu konuda
İdare tarafindan yapılan uyarı ve tarifler aynen uygulanacaktır.

5.7. Firma, periyodik bakım yapılacak yerleri ve zamanlarını idarenin belirleyeceği
program dahilinde yapacak. İdarenin onayı dışında hiçbir şekilde bakım veya onarım
gerçekleştiremez. İdare gerekli gördüğü durumlarda, ilgili elektrik sistemlerinde
"Periyodik bakımı, Arıza durumunda Onarımı Sistemin Sürekli ve Aksaksız çalışır
halde tutulması" işinin periyotlarını (miktarlarını) artırrp, azaltabilir veya hiç
yaptırtmayabilir. Yüklenici periyodik bakımı yapılmayan sistemin arızasından ve
sistemin çalışır halde tutulması hususundan da sorumlu olmayacaktr. Periyodik
bakımı azalıtılan 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 derha| arızaya müdahale edilecektir.
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5.9. Firma idari ve teknik olarak Mardin Artuklu Üniversitesi yapı işleri ve Teknik Daire
Başkanlığı'na karşr sorumlu olacaktır.

5.10. Firmabir arıza kayıt defteri oluşturacak ve firma koordinatörü gelen arıza ihbarını
arıza kayıt deft erine anında işleyecek.

5.1l. Tesislerin bakım ve onarımları bakım tarifleri kullanma talimatları ve genel teknik
teamüllere uygun olarak yapılacaktır.

5.12. İdare, birim fiyat teklif cetvelinde pozları belirtilen işlerin periyotlarını, miktarlarını,
arttırıp azaltabl|ir, malzemelerin cinslerini değiştirebilir. Bu konuda yüklenici hiçbir hak
iddia edemez.

5.13. Birim fiyat teklif cetvelinde
periyodik bakım sonuçlarında varsa
gibi durumlarda yüklenici keşif
mükelleftir. söz konusu malzemenin

belirtilen iş kalemlerinde idarenin ihtiyaçlarına ve
yapılması gerekenlere, göre değişiklikler olabilir. Bu

listesinde olmayan malzemeleri montajlamakla
montaj bedeli yükleniciye ödenmeyecektir.

5-|4. Bakım onarım işlerinin gerçekleştirileceği binalarda değişiklik (Taşınma v.s.)
olması halinde idare durumuyazı ile yiikleniciye bildirir. Değişikliğe uğrayaneski işyerİ
bulunduğu mahal itibariyle aynı bölgede kalmışsa yeni binada sözleşme korr., işleri aynı
koŞullarda yapmaya devam eder. Önreğin Mardin il Merkezi sınırlarında kapanan veya
boŞaltılan bina, yine Mardin İl Merkezi dahilinde yeni yerinde faaliyetlne devam
edecekse, söz konusu eski binada yapılan sözleşme konusu işler, yeni binaja aynı şekilde
Ve aYnl koŞullarda devam eder. Ancak taşınılan yeni binada, eski binaya göre fazladan
sistemler olursa eski pozlara ilaveten yeni pozlar oluşturulacak. Bu yeni pozlarııı
fiyatlandırılması fiyat ana|izi yöntemiyle bulunup yükleniciye aynca ödenecektir.
Yüklenici yer değişimden, bina metrekaresi değişiminden veya elektrik malzemelerin
nitelik veya niceliklerinin değişiminden bahisle, herhangi bir fazla ödeme talebinde
bulunamaz.

Ayrıca
İŞyeri 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. Eskİ İşyerlerİ İçin iki veya daha çok çakışan pozlar söz
konusu olursa, teklif birim fiyatı yüksek olan pozdan ödeme yapılır. Örneğin iki adet eski
binalar için yüklenicinin teklif vermiş olduğu, iki adet " KuvvETLi AK]M TES\*ATLARI vE
TÜM SAHA ELEMANLARININ PERYOD.K BAK]MI, ANZA DURUMUNDA ONARIMI, SİSTEMIN
SüREKL| vE EKSiKSiz çALIşIR HALDE TUTULMASI" poz bedeli olabilir. Söz konusu poz için
yeni binada aynl hizmetler yine verilecek ancak eski tekliflerden, yüksek olanı üzerinden
tek bir ödeme yapılacak. Bu iki veya daha fazla işyerinin birleştirilmesi durumunda
başkaca bir bedel ödenmeyecektir. Yüklenici yer değişimden, bina metrekaresi
değişiminden veya elektriki malzemelerin nitelik veya niceliklerinin değişiminden, ihale
keşf,ınde belirtilen iki ayrı işyerinin birleştirilmesinden dolayı hak kaybından bahisle,
herhangi bir faz|a ödeme talebinde bulunamaz.
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5,15. Bakım ÇalıŞmaları esnasında tespit edilen eksiklikler idareye yazı|ı olarak
bildirilecek ve idarenin onayını müteakip gerekli malzemelerin temİni ve montajları
yapılıp periyodik bakım haricinde ayrrcafiyatlandırılıp ödenir.
5,16 Yedek ParÇanın Yurt dıŞından gelmesi halinde yasal prosedürlerin gereklerine göre

ve azami l (Bir) aY iÇinde temin edilir ve tüm sistemler güvenli çalışır hale geİiriüir.

6- BAKIM TARiFLERİ :

Asansör perivodık Bakım Dahilinde yapılacak İşler

PeriYodik bakım düzeninde YaPılan kontrollerde ayarlanması gereken, tamir edilmesi gereken
velveYa eksik olan unsurlardan tamamlanması gereken her türlü şeyi yüklenici firma kurumdan
herhangi bir ek ücret istemeden İdarenin onayı ile yupur,

A. Makine ve Tahrik Sistemleri lle İlglll Yüklenici;
A,l) Fren a!ar|, fr9n disk boŞluğu Ve fren balatalarının kontrol, ayarlarının yapılması,

aksaklıklarının giderilmesi, ayrıca, fren ile kasnak arası ayarları yapar.
A.2) Motor Yatakları, tahrik ve saptırma kasnağı, motor yataklarının temizliğini yapar.
A,3) Motor fanı, koruma sistemi, motor elektrik bağlantısı, kablolaların -toprakıama 

sisteminin
kontrolünü yapar ve aksaklıkları giderir.

A.4\ Hız regülatörünün, alt ve üst kasnakları, regülatör halatı ve regülatör ağırlığının kontrolünü
yapar.

A.5) Motorda iŞleYen aksamlarda gürültü ve sarsıntının kontrolünü yapar,aksaklıkları giderir
A.6) Makine dairesinin genel temizliğinin ve fiziki kontroltlnün yapılmasını sağlar. Bu kontrolde;- Makine dairesinin TSE standart ve normlarına uygunluğunun kontrolünti yİpar.- Makine dairesinde bulundurulması mecburi olan cihaz, ekipman, alet, ejevat, malzeme vs ile

uYart Ve ikaz levhaları, iŞaretlemeler, kullanma ve işletme talimatları, bakımcı firmaya ait irtibat
bi lgi lerin in kontrol ünü (Etiket kontrolü) y apar.

- Makine dairesinin kapı, menteşe, anahtar, kilit sistemlerinin kontrolünü yapar.
- Makine dairesinin iÇinde veya kapı girişinin etrafında her türlü içldış cephe kaplamasının,

boya/badanasın ın kontrolünü y apar.
- Makine dairesinin tabii havalandırılmasının kontrolü, havalandırma panjurunun kontrolü ve

bakımını yapar.
- Makine dairesinin sıcaklığının kontrolünü yapar (Gerektiği durumlarda makine dairesi

sıcaklığının Çalışma sıcaklığına getirilmesi için soğutulması ve/veya ısıtılmasının temini için yapılacak
işleri rapor eder.)

- Makine dairesi aydınlatma tesisatının kontrolünü yapar ve arıza|ı olan yerleri tamir eder.- Makine dairesinin tavanının kontrolünü yapar.
B. Kumanda Tablosu ve Elektrik Aksamla İlglli Yllklenici;
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 sağlar.
B.5) Elektronik kart malzemelerinin ve bağlantılarının kontrolünü yapar.
8.6) Kumanda tablasının hava ve yumuşak firça ile temizliğini yapar.
B.7) Topraklama rölesi ve diğer emniyet devresi kontaklarının kontrolünü yapar.
B.8) Nihai kesicinin kontrolünü yapar.
B.9) Termik ısı kontrolünün yapılmasını sağlar.
B.r0) Güç tesisatı bağlantılarının kontrolünü yapar.
B.l1) Kablo kanatlarının, kabloların, topraklama kablosunun, klemenslerin kontrolünü yapar.
B.12) Acil kurtarma güç tertibatının (kata getirme) kontrolünü yapar.
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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 Yllklenici;
C.l) Konsolların cıvata ve somunların kontrolünü yapar.
C.2)F lans 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 kontrolünğupu.
C.9\ Hız regülatörhalatının tespit yerlerinin kontrolünü yapar.
C.10) Regülatör siviçleri ve kat şalterlerinin kontrolünü yapar.
C.l1)Fleksibil kablonun kontrolünü yapar.
C.12) Kat butonYerleri, kat göstergeleri, yön oklarının kontrolünü ve aksaklıklarının giderilmesini

sağlar.
C.13) Kuyu içinin ve dibinin temizliği ile fiziki kontrolünü yapar. Bu kontrolde;
- Kulı.ınun tabii havalandırmastnın kontrolünü yapar.
- Kuyu aydınlatma tesisatının (Kablolar, armatürler ve ampulleri, anahtarlar, vs.) kontrolünü

yapar.
- Kuyu separatörlerinin (Ayırıcı ve koruyucu kafes tel sistemleri) kontrolünü yapar.
- KuYu dibinde su olup olmadığının kontrolünü, varsa bu suyun uygun bir şekilde

boşaltılmasını, tekrar su birikmemesi için gerekli çalışmaları, gerektiğinde elektrikİi pompa sistemi
kurularak su tahliye işlemlerinin yapılmasını sağlar.

- Kuyu içerisinden başka bir tesisat geçirilip geçirilmediğinin kontrolünü yapar.

D. Kabin lle İlgili Yüklenici;
D.l.Butonyerler, aydınlatma, alarm, acil aydınlatma, havalandırma diyafon, telefon vb. sistemlerin

kontrolünü yapar.
D.2. Kabin iskeleti bilumum bağlantı elemaırlarının 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 ayarlanmasl ve sarsıntının kontrolünü yapar.
D.6. Kabin patenlerinin kontrolünü ve vağdanlık|ara yağ ikmalini yapar.
D.7. Kapı kontakları ve fotoselin kontrolünü ve ayarlarını yapar.
D.8. Kabin aşırı yük sistemlerinin kontrolünü ve ayarlarını yapar.
D.9. Kabin içi uyarı levhalarının kontrolünü yapar ve varsa eksiklikleri tamamlar.
D.lO. Kabin üstü revizyon panosunun, revizyon kartının, revizyon akü setinin, revizyon 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.13. Kabin kasnağı, karşı ağırlık raylan, paten ve makaraların kontrolünü yapar.
D.14. Kabin hız kontrolünü yapar.

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

kapı konsol bağlantıhları, vb.) kontrolünü, ayarlarınl, ayrrca, fotosell kontrolünü, sıkışma (kuıvet)
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



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 ayarını yupuİ
E.8. KaPı amortisörlerinin, kapı kızaklarının kontrolünü vİ ayarlarını yapar.
E,9, KaPı kaPanması ve gecikme zamantnın kontrolü 

'r. 
uyu.İunması, her katta çalışmakontrolünün yapılmasını sağlar.

E,l0, KaPılarln, ral, eŞik ve aksesuarlarının genel temizliğini yapar ve çelik kaplamaların özel sıvıile silinmesi, koru5rucu bakım yapılmasını sağlar.
E,l1, Asansörlerde hangi amaÇla olursa olsun çalışılırken, kapıya "Bal«m vardrr. Asansör

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

Arızay a Müdahale Süresi;
sistemdeki arlzanln yükleniciye yazılı, sözlü velveya telefonla haber verilmesinden itibaren

arızalanan sisteme mesai saatleri içerisinde (Pazartesi-Cuma 08:00-17:00) azami 4 saat genel tatilgünlerinde ise, 6 saat iÇerisinde müdahale edilir ve asansörlerin hepsi gtivenli şekilde çİlışır hale
getirilir.

8.1. Firma İügili sistemlerin tamamında meydana gelebilecek arızalara en kısa zamanda
müdahale edecek ve bunun için gerekli takım ve avandanlığını hazır bulunduracaktır. (El
takımları, merdiven, vinÇ, sepetli araç v.s.) Bunlar için ekstra bİr 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.
8.4. Firma hizmette kesintiye sebebiyet vermemek için, arıza anında bulunamayacak ürünler
ile her an Yedek bulundurulması gereken parçaları temin ederek bu yedek malzemeleri
deposunda çalışabilecek vaziyette bulunduracaktır.

9. DİĞER HUSUSLAR :

9.1. Yüklenici koordinatörlf arıza bakım onarım defteri bulundurulacak ve sistemlerin periyodik
bakım ve hizmete hazır halde tutulması işi ile ilgili her türlü arıza, bakım onarım vs. gelişmeier ve
teknik iŞlemler bu deftere kayıt edilecektir. Tesis bünyesinde yapılan her türlü teknik İşlem deftere
iŞlenecektir. Defter istendiğinde Yapı İşleri Teknik Daire Başkaırlığı 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, kontrol
teşkilatınııı verdiği talimatlar doğrultusunda hareket edecektir.
9.3. Firma, sistemlerin periyodik bakım ve hizmete hazır halde tutulması 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 arızave onarımları ile ilgili yağ|ar, solventler, temizlik malzemeleri, saf su gibi sarf
malzemeleri ise firma tarafindan karşılanacaktır. Ayrıca bedel ödenmeyecektir.
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9,6, Arıza, bakım ve onarımlarda kullanılacak yedek parçalar TSE belgeli olacaktır. TSE belgesi
düzenlenemeYen ParÇalar için Ulusal ve Uluslaru.uu g.ç"İlilili oıan Standa]rt belgeler istenebilecektir.
AYrıca idare ilave belgeleri isteme hakkına sahiptir.Yedek ğarçalar idare tarafİndan temin edildiği
takdirde firma montaj bedeli almaksızın montajı yipmakla soıumludur.

9,7, DeğiŞtirilecek Yedek Parçalar idare tarafından temin edilecektir. idare tüm iş kapsamında
kullanılacak, tüm malzemeler için gerekli görmesi halinde Kabul ve Test işlemi isteyebilir.

9,9,Firma, YaPı iŞleri Ve Teknik Daire BaşkanIığı' ndan izin veya onay almaksızın binaya ait hiçbir
tesiste ilave veya değişiklik yapamaz.

9,1O,Kullanılacak Yedek ParÇalar orijinaline tamamen uygun olacaktır. Başka marka ve tip yedek parça
kullanılmak zorunda kalındığında Yapı İşleri Ve Teknik baire Başkanlığı' nın onayı alınacaktır,

9,11, Acil durumlarda hizmetin kesintisiz devamı için24 saat içinde bilgi verilmek kaydı İle farklı
malzeme kullanılabilir. Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığının ,yg-rn görmediği hallerde, buparçanın 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 kaİşı uyarıc ı yazılar, ıevhaıar asılacak ve
koruyucu önlem ler fi rma tarafından al ınacaktır.

9-13. İdare iş artışı kapsamında Mardin Artuklu Üniversitesinin kullanımında bulunan benzer binalara
Yazı ile PeYder Pey veya sürekli periyodik bakıma gönderebilecektir. Bu yeni binalardaki
ücretlendirmeler Yakın yerlerdeki binalarda kullanılan poz bedelleri emsal kabul edilerek hak ediş
haline getirilecektir. Yakın binalarda emsal olabilecek pozlardan teklif bedeli yüksek olanın fiyati
kullanılacak. Ancak Yeni binada, bina metrekaresi artış veya azalışından, veya elektriksel
malzemelerin nitelik veya niceliklerinin değişiminden, bahisle herhangi bir fazİa ödeme talebinde
bulunamaz.
9.14. Hak ediş düzenlenirken aşağıdaki esas ve usuller uygulanacaktır.

A) PeriYodik Bakım-onarım ve Hizmete hazır halde tutulacak her bir hizmet binasının yetkilisi
veya yetkili kllınan görevlisi ve kontrol teşkilatı tarafindan Binanın Hizmete Hazır halde
tutulmasına Yönelik iŞ ve işlemlerin (ödemeye esas bütün iş kalemleri için)yapıldığını belgeleyen
onaYlı tutanaklar,Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığınİ her ay dtizenlİ olaratiıgiıı yitı"ni"i
tarafından sunulacaktır. Bu tutanak düzenlenmeden veya düzenlendiği halde bakım onartmı
YaPılmaYan iŞ kalemleri için ödeme yapılmayacaktır. Yüklenici tam, sağlam, eksiksiz teslim
etmediği imalatlardan hak talep edemez.
B) Yüklenici binaların hazır halde tutulmasına yönelik anlaşma yaptığı Yetkili Teknik Servisler
ve bakım firmalarına ilişkin sözleşmelerini İdareye sözleşme imzalanmadan önce sunacaktır.
İdarenin onaytnı müteakip ana sözleşme imzalanacaktır. Ayrıc a arzalardan dolayı değişimi
yapılacak malzemeleri (Türkiye de inıal edilen) 2 gün içinde temin edecek, etmediği İakdirJe söz
konusu malzemeler idarece alınarak faturası yüklenicinin hakedişinden kesilecektir.
C) 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 iİirazı
dikkate alınmayacaktır.
D) Tüm binalarda Periyodik bakım, onarımlarım ve hizmete hazır halde tutma işi yer
teslimininden hemen sonra başlanacak olup, bu tarihten itibaren Firma periyodik bakımlarını
arızalların giderilmesine ve hizmetehazır halde tutulması işine başlayabilir.

10. KONTROL VE CEZAİ MÜEYYİDELER:



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

10.2. Taahhüt süresi içerisinde eleman yetersizliği, 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 on gün süreli yazı|ı ihtar yapılarak
gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin oA 0,3 (binde üç) oranında ceza kesilir.
Ancak, gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkiin
olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye
gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebilecektir.

İşin tekrar eden kısımlarının ki bunlar:

A. Asansör Sistemlerinin teknik şartname de detaylandırılmış hükümlere göre periyodik
bakımları
B. olası arıza durumunda arızanın onarımı
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 sözleşme bedelinin Yo 0,3 (binde
üç)oranında gecikme cezası uygulanacaktır. Ayrıca, bu aykırılıkların ardı ardına veya arahklı
olarak gerçekleştirilmek suretiyle 3(Uç) defa olması halinde, yukarıda öngörülen ceza
uygulanmakla birlikte 4735 sayılıı 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.

Ayrıca tüm bu sayılan hususların dışında ihale konusu işi yerine getirmek için yüklenici
bünyesinde bulunan elektrik veya elektrik elektronik mühendisinin ihaleye konu tüm
periyodik bakımların gerçekleştirilmesi ve kuwetli akım sistemlerinin arıza müdahalelerine
bizzat nezaret etmesi gerekmektedir. Personelin yerinde bulunmadığının tespit edilmesi
halinde sözleşme bedelinin o^ 0,3 (binde üç) oranında ceza kesilecektir. Bu halin ardı ardına
veya aralıklı olarak 3 (tlç) defa olması halinde yukarıda öngönilen ceza uygulanmakla birlikte
4735 sayılı Kanunun 20 ııci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın
sözleşme feshedilecektir. Cezalar cezanın düzenlendiği ayı takip eden ay içerisinde yapılacak
hak edişten mahsup edilir.

10.3. İdare tarafindan kesilecek cezanrn toplam tutarının, hiçbir durumda, sözleşme
bedelinin oZ 30'unu geçemez.

10.4. 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 İşleri Genel Şartnamesine,
Elektrik Kuwetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine, yürürlükte bulunan tüm teknik yönetmelik,
teknik mevzuat ve usul ve esaslara uyumlu olacaktır.

10.5. Hizmetin yürütülmesi esnasında firma görevli elemanlarının veya firma sorumlusunun
duyarsız ve ilgisiz davranışları uyarı ve ikazlara rağmen devam ederse, Yapı İşleri Ve Teknik
Daire Başkanlığı ilgili kişilerin iş hakkının feshini firmadan isteyebilir. Bu ilgisiz ve
duyarsızlık nedeniyle hizmette aksama meydana gelmişse yazılı olarak yapılan ikazların ispatı
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halinde firmaya hizmetin aksama süresinin parasal değeri kadar 10.2 maddesine göre o ayki
hak edişind en teza kesilir.

10.6. Taahhüt süresi içerisinde firmanın yanlış uygulamasından veya ihmalinden
kaynaklandığı açık olan, cihaz|ara zarar gelmesi durumlarında firma hasarlı cihaz veya
cihazları aslına uygun şekilde yenileyecektir. Aksi halde Yapı lşleri Ve Teknik Daire
Başkanlığı tarafindan yenilenecek ve bedeli hak edişinden kesilecektir.
10.7 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.
10.8 Yüklenici, Bakım-onarım sırasında veya her türlü arızaya karşı yapılan velveya
yapılacak müdahale esnasında, İdarenin ilgili elemanlarının da iştiraki, nezaret etmesini
sağlar. Aksi takdirde yüklenici firma herhangi bir bakım onanm ve ar|zaya müdahale
yapamaz.

rı. önnıvın şrxr-i vn sünnsi :

11.1. Yüklenici firmaya yaptığı işin parasal karşılığı; Yüklenicinin teklif birim fiyatlarında belirtilen
aylık "Periyodik Bakım, Arıza Durumunda onarım, Sistemin sürekli ve aksaksız çalışır halde
tutulması işi" pozu periyodik bakım yapıldıkça ödenir. Diğer ihtiyaç duyulacak elektrik işleri
bedelleri ise keşif listelerinde beliıtilen fiyatlar karşılığından, ödenir.
11.2. Yüklenici firmanın hak edişleri Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı' nca hizmetin yapıldığı
ayı takip eden ilk l. haftada hazırlanır.
l1.3. Söz konusu iş ile ilgili herhangi bir fiyat farkı ödenmeyecektir.
11.4. Söz konusu iş ile ilgili herhangi ihzarat bedeli ödenmeyecektir.
13. MAHAL LiSTESİ:

MARDiN ARTuKLu Üıuivensirrsi AsANsöR ı_isres!

AsANsöR

MAHAL ADı ADET MARKA KAPAsiTE AçıKLAMA

tABORATUVAR

LABORATUVAR 1, LiFiTöR 250 KG Monşarjasansörü

iı-aııiyır FAKüLTEsl

K-L BLoK 3 iıci 10 kişi 8O0 kg Personel (kişi)

örurnı-irvıvo

Engelli 1,
HiDRoLiK
ASANSöR

400 kg Personel (kişi)

ömerlimyo I LiFiTöR 5 kişi 4O0 kg Personel (kişi)

REKTÖRLÜK AKM

Rektörlük 2
Büyük
Tunç

8 kişi630 kg Personel (kişi)
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REKTÖRLÜK EK BiNA

Rektörlük Ek Bina I
Büyük
Tunç

8 kişi 630 kg Personel (kişi)

«ürüpHaıvg

Kütüphane 3
Nur

Asansör
10 Kişi 80O 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)

EngelIi 1 100 kg Personel (Kişi)

MAHAL ADı ADET MARKA KAPASıTE AçıKLAMA

YEMEKHANE

yemekhane 1 WEcToRE
630 kg 8 kişi

2 duraklı
Personel (Kişi)

yemekhane I WEcToRE
630 kg 8 kişi

3 durakh
Personel (Kişi)

yemekhane I WEcToRE
450 kg 6 kişi

2 duraklı
Personel (Kişi)

yemekhane 1, WEcToRE
300 kg

2 duraklı
Monşarj asansörü

KONE MARKA

Kone Marka Asansör
(].m/s 1000 kg

kapasiteli 4 duraklı )

3 KoNE
(1m/s 1000 kg

kapasiteli4
duraklı )

Personel (Kişi)

Kone Marka Asansör 
I

(1mls 10OO kg I l
kapasiteli3durakh) 

|

KoNE
(1m/s 1000 kg

kapasiteli3
duraklı )

Personel (Kişi)

Kone Marka Asansör 
I

(1m/s 630 kg l 1

kapasiteli4 duraklı ) |

KoNE (1mls 630 kg

kapasiteli4
duraklı )

Personel (Kişi)

Kone Marka Asansör 
l

(1mls 630 kg I z
kapasiteli6duraklı) |

KoNE (1m/s 630 kg

kapasiteli 6

duraklı )

Personel (Kişi)

Kone Marka Asansör 
I

(lm/s 630 kg I 1

kapasiteli5duraklı) 
|

KoNE (1m/s 630 kg

kapasiteli 5

duraklı )

Personel (Kişi)

Kone Marka Asansör 
I

(1mls 1600 kg | 1

kapasiteli6duraklı) l

KoNE (1m/s 1600 kg

kapasiteli 6

duraklı )

Personel (Kişi)

Kone Marka Asansör 
I

(1m/s 1000 kg | 1

kapasiteli5duraklı) 
|

KoNE (1mls 1000 kg

kapasiteli 5

duraklı )

Personel (Kişi)

Kone Marka Asansör l ,
(1mls 8OO kg15[. | '

KoNE (1mls 80O kg

kapasiteli4j
Personel (Kişi)
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