Evrak Tarih ve Sayısı: |6/02l2021-4693

mtruın
h]rüilı!
iitLUi5]TsEi

T.C.

MARDİN ARTUKLU r-ıNİvpnsİrEsİ REKTöRLüĞü
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Sayı
Konu

: E-802895

:

75

-7 55.02.02-4693

Teklif Mektubu

iı-ciri FİRMALARA
"202l YILr MAÜ TÜM BAĞLI giRiNtLnR vRF BAKIM ONARIM işi,, Kamu ihaıe

Kanununun 22 (d) maddesi gereğince yapılacak olan nitelikleri,birimi ve miktarı belirtilen işe ait
teklifinizi
(KDV hariÇ) ÜniversitemizYapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'na bildirilmesini rica ederim .

Son Başwru Tarih ve Saati : 22,02.202Ll 15:00
Teklif Başvuru Yeri : MAÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Teklif Türü : İşin Tamamı
İletişim Adresi Telefon: 0 482 2I2 |2g3 Dahili 7403

NOT: Yalnız yidbtemin@arfuklu.edu.tr ve Elden Zarf ileteslim alınacaktır.

Şerif TEMEL
Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı V.
Ek:

l-

FİYAT TEKLİF LİSTESİ
2- TEKNİK ŞARTNAME

}lu bı,luc, ,:iiı,cnli tlclitronik iııı;ıiı ilç

T elefon:4822| 34002-48221 21 293 Faks:4822 l 35007
e-Posta:yidb@artrıklu.cdu.tr Wcb:www.artuklu.edu.tr

iırızılınrıııştir

FiyAT TEKLlF ı-isrçsi

Yapılan İş/Mal/Hizmetin

2021YlLl MAÜ BAĞLıTÜM BıRiMLER vnp sİsreMLERı
BAKıM
oNARIM işi

MallHizmet|/apım İşi
VRF Dış Ünite
VRF İç Unite

FiRMA ADl_ADRE§

Birim Fiyat

Firma Bilgileri

NoT..|.Zarfınyaplşılrmayerlerininrı,,,ta,,r,
2-Teklif isteme Yazımızda bakım onarım işi için TOPLAM F|YAT
üzerinden değer|endirmeye alınacaktır
3-1lgili Mevzuat Uyar|nca istekiinin yasaklı olup olmadığının öğrenilebiImesi
için (Vergiff.C No_Ünvanı_Türü(A.Ş ,LTD gibi)
AdresTe|efon-Faxs-TicareVEsnaf odası adl -Ticaret/Esnaf odası sicil
no-varsa eposta Adresi) bildirmekle islekliler yükümİüdür
4- Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyat teklifleri değerlendirilmeye
ahnmayacaktır

VIIF SİSTEMt,ıaRİ l}AKl

fut,

oNARIvl

ŞAR,rNn MESi

vıADDl,) l. K()NtI VIi KAı)SA]VI
Mardin Artiıklu Ljnivcrsitcsi vc (lnive,rsitcvc Bağlı Yüksekokı.ıl vc ljakültclerdc yı,r iılııır:

1. KtSIM: ixıİırıır,Nrrilrj\{E ıSıTi\{A SOGI.ITMA lıAVALANDııtMA sISTIıMLERı
6t0 adet VIr},İç Üı,ıİr,ıı
90 ıclct Yırp rüıŞ [.ıxiTn
SözlcŞıııcYc ıııütcakip

MADDI,] 2.

3lll2l212l tııı:ilıiııç kadıır arıza

\'[jKLEııiciiıix

s()IttJ}lLULLIĞU vE

dıırtııı,ıı.ıııc]a onarıtıl l,ıiznıtıl.i yapılması işidir.

pliıtiyoDiK ı}AKIM DüzIıNi

A - Çcnel [lükünıler

t.

Yiiklenici bı"ı Şartııanıedc lıelirtilen [üıır işleri yapnıak, diğı:r tiinı aksaklıkları giderıııek, sisteııılerin
kcııdisiı'ıden bckleneıı ttiın lonksiytıııları ilgili yönetırıc!iklcrc ve cliğcr tiını standartlara görc yerine,
getirııresiıii ı'c çmıriYçtli çalışıııasını tcnriıı ctırıcklc 1,,tiktiınliiciür. Yiiklcnici
şartıramedİ bclirıilen
kadar bakıııı ve her arızıı dtırunıtında ınüdalrale cdccektir.

2.

Arıza durrınıuııda yüklcnici tcknik cleınaııları taralındaı,ı giderilenıeyen arızırlar için ilgili sisteınin
-v"ctkili {lrırrasını Çağırnıak ve gerekli onartın işterıini yaptırınak yiiklcnici sorumluluğunda,Jır. Bu
iŞleınİer iÇin ek bir bedel tidennıeyecek olrıp iş kapsaıııına bakım giclerleri dlihil edilıniştiıı

3.

4.

'l'esisin iŞlemesi iÇiıı
kııllaııılacak 1,edek pııı:ça gcrektircn bir arıza dı.ırunıı.ıır«ia idare söz koııusu yeclek
ParÇaYı 1'i.ikleııici İjrnıadan tcıııin edebileceği gitıi diğer ilrmalıırdan da tcııriır etlebilir. İıgiıı veccr
parçaıltn i"tikleııici flrıırııtıııı tcıııiıı gdilnıesi <lı-ırı.ııı,ıunda iclarcı,ıiır onayı alırıdıktiııı sonrıt
değiŞıirilmclitlir. İlgili 1'cdek parçanın diğer lirnıalarılırır 1enıiıı u.dilıncsi .ltırrııııııııda, yedek parçaların
sistcıne ııOntaİü yiiklenici (btı şartnaır,ıc kapsanııııda bakım
1.apan) firııra tarallndan yapılır. Vtkıcnicl
bu iŞlcın iÇin idareden ck bir ücret talebinde buluııaıııaz-. (iaraırti kapsanııııcla cılan parçaların ıılııınrası.
cleğiŞtirilınesi vs. ttinl hiznretlcr yüklcnici l.irına tııraiin<lan iicretsiz yapılır. Arızalı paryalar
tutaııak ilç
idareY'e tesliın edilir. i}ıı işleınlcr için hiçbir şekilcle işçiiik tideıınıoycccktir.
İŞlctnıe sırasıı^ıda ıııevdana geleıı arızalar. yazılı. sözlii veva telclonla lıabcr verilnıgsine
ırıütcakip 4

saat iÇerisiııdc vüklenicinin 1'etkili elcmaııları tiırııfiııclırıı Krıruına gclinir vü arızıı gi<ierilir.
Sisteınlçrlç
ilgili Mardin dıŞından getirtilccek scrvislcrle ilgili otarak hcr türlü ırıasraflar(konukıo,r.,o. seyalıat vb.;
1'üklcniciYc ııittir. Sistcındeki arızanın Ytiklenici1,,e vazı[ı, sijzlii ve/r,eya telefonla haber veriiınesiııcicn
itibaren Y'üklenici 4 saat iÇcrisiı'ıclc arızalanan sistenrç, ıııi.idahalc ccleıııcl,cccğini
bildirdikteıı s«ıııraki

(melsai saııtleri iÇerisintİc Pazartesi-Cunıa 08.00-17.()0 ı,c gcııcl taıil giinlcİinclc)
8 saat içerisindc
nıiidalıale edccek ve sistenılcri giivenli şekilde çalışır hale getirccckıir.

(ı.

Sisteııılerde rcvizvcııı gerekıiği citırunrlıırda yüklenici 1aıatlnclan idareyc vcrilccck
revizytın listesi
idare tara{lııdan kııbı-ıl cciilinceyc kadar sistemin
sakıırcaıı
gortııciugti
çalışrııası
takdirdc güvenlik için
sisteıı,ı işlctnıcdeır alıııır ,c dtırtııır İdare yetkilisinc bilclirilir.
Firınada teorik Ve Pratik cğitinı olaııağı varsa kı.ıruınun isteııresi dı_ıruıııtıncta
helirleyeceği sayıda

eleı"ııanınıı flrnıır ücretsiz kı"ırs verir.
7.

Yiiklcnici lirı-ııa sözleşırıc kapsaıııında yapacıığı çalışnıalarrJa {i]j3I sayılı Iş Sağlığı ve
İş Güvcnliği
kaıruı,ıuna ve bıı kaırııııa l,ıağlı olarak çıkarılınış ve
çıkarılacak olaır tüııı ttizük. yöııetınclik ı,c
geııelgeleı:e Lt!,gtın iılııriık vapıtta koırı-ısuırcİa taıııaıııcıı sorunı]udur.

Çrır6if\"i

f,Oıdıd#;

8'

Aı'ız,a, ParÇa

değiŞıirilıııek sıırctiylc giclcrileccksc

9'

,,azılı olıırak rap<ır cclitclikıen ve
,oi,, i;i[* ıçı',#'i.,n,ııiııdc isc z: saat .tlav
içi;;;

iclırrç:ü,e

ill]]İİi:l,il|li*üi:i:il,Yffil,*Ti,';; i;;;;;;; ;;

;;:tlİ:}:']:H:İ-İ',|,lTİ;'i.i:i::Jl,i:jiili:,1,,.",lii"_#İ;liıı

gerekıcriırcı giıre vc ıızaıııi ı (ı}ir)
ay

l0' Yiıklenici tlırııa "iŞÇi Sağtığı ıc iş (iiiı,cnliği"
tüziiğü [-ııikıiıııleriııi
,.criııc geıinııek,c yükiinıltidiir.
,?i
ff H }İ1 :nx, :İr*§;:*"L;l;";;;;;',. il,' i,,,;ı arı n sc bc j ol,,", g, ı, *,

İ':#;llŞ

"
l2'

ş

iliİi'li::;i';TliÜlillffll:ıına

gönclerıJiği cleıııarı, gerckli teknik
bilgi.le sahip olacak ve tıir

İl}ıı teknik Ştırtı'ıtııııede;ıçıkça
tıclirıilıneıııiş r,ey,a lıiç kcınıı et"ıilırıeıniş
husııslıırcla ilgili bakanlıklarln
Gcnel
Özel Şlırtı-ıaıırclt,ri ı,ç bİı ,ı,rİ-İrİ"'t,,u,,.,
ilc
ilgili
vc sözlcşıneniıı in.ızalaılnlıısı
'§aılııanresi,
tarihindc
yijrürliikıe lıulı,ıııan teknik ve iciııri
,ıirııı* ,j*;tınetnıcıit }ıılktinıleri
iıygtılaııacak.

l3, ()lası arıza durunıuııciıı arızalı parça
ve-va iiııiıeııin viikle
atöıycsınc sevki ve..,ı,y,n, *;;;,;;';;;il,i:#iİ]:'i:'iiiiH:::İ*lH;,jıİi[,nu,o,,.
ı+' Yıiklcnici hcrPeriYociik bakıııı hizıncti
.soırııııdayapılaıı işi, testleri ı,eavarlanıaları,
işr,ereıı teknik

;İll;iHT;i'l;::Lil,;:ffi[ İ:liru;;İ*İ_i:.ı;];il;*li'}.1,ı*ı*,ı,ı -ı.***,i*,ı,e,

t5. Gerek bakım sıınrasınıla gcrekst
ıırızı oniırtüıı sonrıı.§ınıiıı.ı,anlış ıe hatalı bağlıntılar
İinircrsiteınİzde kullanıtnrakta olan herhangi
nedcnivlc
bir cihazda arızıı rnevdana gclmcsi ılurumun<ia
}XİH"-;ffiffiL:İriİr"on mısrııfların to*nn , bir tutanak İİ.;İ..pı, eııiıtrek yükıcnici

l6' ldarc Y'üklenici firınanııl tcknik persoıeliniır,

ll:H

İİ|.l]|,,jrj

gerek tcknik yctersizliği nç.cieııi_vlc
gerekse uyguılsLız
*,i.iiı1.'ı:İİı.;ı.iT# bıı hususta herhangi bir

nccleni.vIe cicğiştirilıneri,-,T tuı.p

l7' Sistcnılerin

mı"ınl,azaırı bir Şekildc rutiıı periyotJik
Lıakınıları yapılır, yiiklcnicicıııııiyet için
gerckli
giirdüğii her ttir}ii a!'arı
ttiııı
sisteirıleiin
Yapiır,
ur, ,. pİ-İlklerciçn t.,nirı"n,ri"siııi sağlar,
yağlanıa
işlenıini uyguıı 1"ağlar kullannıak surctiyle yapırr.
r..iroıt, kullıınılaıı ve/veya kııllanılııcak olaıı her
tiirlii Yağ, üstüPü, bez, gcrekii ciuruuılaicia
urİ ıurj,, kinı,vasaı nıalzeı.ııe(vrt icnıirlen,e aınacıyla) ve
biluınunr alet cdevat vükleırici tııratjndan tcrri,İ.cıİlr. yıklcnici
tirııra. buırıın için ek biı iiçret
talcbi nde bıılı.ınamaz.

l fl.

[ıkiPnıanları besleYcıı Şebcke,.jcııerattir vb. alterııatil'ka1.,nakların
uyguırluğunu sağianııılıclır.

ı9. Yüklenici tarzıflııdaır hazırlıınan ''Pcriyociik Rakını
Fişleri" tarailarca inıza altıııa alınır.
2lr. Firmalar: sistcnıİeri ayrıntılı bir
şckildc inceleyerck, Varsa buralarda yapılınası zorııniu değişiklikleri
teklitlcriııdc dikkate
buna
göre lekiii'vcrirler. Firnra. sistenıin rc tcsisaı,nın
1l_ır 'c
uygun duruıır ve
boYutlarda tılnıadığı idcliasıyta
heİhan-si bir talcpte u,-,ıunor",o, ve teklii, r,çnııekle
bu eiurunıu kabul
ctıniş sayılır.

2l. [:irına; hcüangi bir ınalıalcle çıılışırkcıı, diğcr bir iııralata

z.ıırar ve ziyaıı verıneınek için gcrekli lıer
türli.i ijn]emi alnıak zcırunriatjır. B{iyicsi bir olayın vı"ıkuunda
ı,ııe,v*dııııa gclen her türlti zarar ve ,ziyan
fl rnıa tarafından karşılaııır.

SŞrieib-sıc|ıı
*1orgşffiı<-*cıı,di§i

22, Idarc; ürctinr iÇin nıahalline gctirilnıiş hiittin ıııaizeıııe vc dıınıtı1..ı
k<ıııtr<ıl etıııeyc 1.etkili olup.
gcrektiğindc değiŞtirme VeYıı rcclcictıne irakkını saklı tııtar. ]"irını,ı: kııİlandıgı
ınalzenıeırin vcyıı yaptığı
iŞin lıcr Zaman lıcsabınl vercbilecck şckilde gcrekti kııyıllıırıııı 1utnrııkla yııİtınılücitir.
lrirnraj,-,","ır_",r,*
vc doııatıırın herlıangi bir Şckilclc kıı.vbına scLıep rı|ursa" [ıı-ı ııııılzeıııc vc
donaııl,ı ivcclilikle aynı özel]ik
vc kalitcde olnrık tizere 1'clnisini sağlaınakla .v-tikiinıltidtir. I}ııııuıı için iclarcden
ayrıczı beiicl talcp
cı-{en,ıçz.

23, Yiiklcnici. Bakııır-Oılartıı"ı sırasıııtiı, veya lıcr tiirlü arızııya karşı yapıIaıı
vc/vcya yapılacak ını_iclaha1e
esııasıııcia, İdtrrcı'ıiıı ilgili clenıınlarının cla iştiraki, nezaret etnıesiııi sığlar.
Aksi takdirclc,v-tiklenici
lirnra lrerlıaııgi bir bakıııı oı,ııırtr,ıı *.: arızayiı nıiiclahalc yaı]:rnıaz.
24.

yüklenici firnııı; sözicşnıcyi inızal:ımasına nıüteııkip
ayrıntılı yc açıklıımıriı pcriyotlik bakını
onartm iŞ.Prrıgranıını, Periyııtİik }ıalıım- onarım 1,e arıza ktıııtrırl i6ylorini ," g*r.ı.ıı
olan tüm

dcftcrlcri İdarcr

e

vcrir.

25, yüklcnici: iciare tarallırdaır arızalartn. sorunlarııı vc isttıklcrin bilıiirilebilııı*si
aınırcıyla çağrı
Merkczinin ııdrcs, tclelı.ııı. faks, e-posta. ıııobil ıelelbn bilgileri itiareye. bildirir.
26, İdarcYe tu-knik cİestck verıııck ı-ıırıırcı1"la gi)rcvlenclirilcn servis pcrsoııe|lcrinin
kiınliği <inceıieır İclareyc

tıildirilir.

27, [Jiıkıın hııfia iÇcrisinclc vel'a -Idarenin tatebi cloğrtıltuısı-ıııda- lıııiia scınu
Cıııı-ıartesi- pazar gtiııleri
vaPılır. arlZaYa ırıiiclalıalcIer isc halia içi. haiıa sOtlLı ı,c rcsıııi tatil giinlcrindc
cle dcvaırr eder.
Ytiklcnici kı-ıllaırıırı esııırsırıda ten'ıel sağlık. gtivenlik vc eıııı,ıil.et gerckltİ,iııiıı <levaııılılığını
tenıineıı
bakını !'aPar. Ytiklenici tcklifini verirken }ıalia sonıı veya lıaıfia İçi
çalışınaya görc tekli1, vcrir. bu
scbcplc iclaredeır ek bir [icret talehiırciç btı|unaıwız.
28. l]akıııı ı,apıııakla görcvli personclin ıığrayabileceği iş kazaları ilc bu
kişilerin tiçüncii kişilere ve
sistenrlerc doğrudan ya da dt'ılaylı olarak vercceklcrİzararlardan viiklcııici
k usı-ırsı-ız soruınludı-ır.
29, Yiiklenici bakıırı r'e arızalara ıııiiclalıale sırasıııcla aşınnlIş.
},Iprirnn,ıüş veyıı arızaliınmış olan parçaları
ıdareye bi lıiiııııek ztıruııda<J ır.
30. Montaj esnasıncla parçaların arızalıınmasıııtlan yüklcnici sorunıluılur.

3l, PcriYodik bakıın Ve Oı-ıarlı'ı1, parça değişiıııi- arıİaııııı giclerilnıcsi" vs. sırasınıia veya
sorırasındıı.
sistenıde vcıa sistcırıi nıeydaııa gctiren ırna ya da yardııırcı parçalardaki
şe aksaııılardaki hcr türtti iş
ve iŞleıırlcr (sökünr. ıakıırı. kesinı. kaynak, taşlanıa. clelıııc,. jiş uçulo,
nıalzenıcııin nıahallinden
başka

bir -vere götürıilnıcsi- geri getirilıııesi, hurclıı malzenıcnin iilrİ"nin bclirleyeceği velveya
göstereceği
1"ere ırakliyesi. vs.) yüklenici flnna taraiiııdaır ücrctsiz olarak
_yapılır.

özrr TALiMATı.Aır
l- l}akıırı sırasında imalatÇının işletıne
uygulayınız,

ve bakını talinıatıırı inceleyip özel taliınatt varsıı

2- Mckanik bakın^ı sırasıı-ıda lıakınııı başlanıadaıi öırçe işletici personcl
nezdintJe elcktrik girişini keserck
sisteıni devre dıŞı bırakınız [}akını bitinceyc kaciar sistemi kinısenin

alınız.

çıılıştııııanıasını sağlayıcı tedbirleri

3- Rakıın sırasında sağllğınıza (el-göz vc ciğerler)zıırarlı olabilecck
nraclclclere karşı gerckli ledbirleri
alınız.I]ildivcn giizli.ik ve gerekiyorsıı §oluııııın cilııızı kull;rırıııız.

4- Rakını sırasıncla Çcvrcvc zararlı olabilccck yağ, yakıt. asit
kcıstik.kirlerinnıiş sıVı \:e ı.araı.lıgazlar gibi
atılacak ırıaddclcrin inıl,ıası (,v-ok cclilnıesi) için gerckli tcdbirleri
alınıı,.

5- l3akıın çevrenizt gerckti eınııil.et ledtıirlçri alınız.
6- Sistcnıiıı bakıırıını. hağlııntıh tıldı-ığı-ı ıiiğcr iinitclcriıı trakıını
ilc ıııiişlerek olatak şekilde plaıılanıa yııpıtllz.

Atl,ızALARtN ,ı,AMİRi
Söz konusu sistem iÇinde ıııeYdana gelel"ıilecek arızalara, flrnraırın yötkili
kıIdığı cleııranlıırca n.ıüclalıale
ediiecek ve ıırızıılı ci[ıa; veya sistern tanı
haie
getirileccktir.
çıılışır

Sisteıılcriır hnkıııı.

gitleriıııi ı,e;-edek parçatieğişinıi işinilc kııllanıiaıı alet ve edevat
tıımıııııeıı
flrnriı taratiırrİaıı tcırıiır edilecektir. [:irırıa, taııriri nıümktin tılııııı;.aıı cit.ıııırnım (\,s_ya
elıipnıın) aynısından
bı-ılunaırıaırıası dı-ını.ıııuncııı: iincrilccek cihazların yapılancılrIniısı ve
özııllikleıi oriiinal katalogları ile birlikte
teknik ı"ıizmctler birinıiıre Yazılı clarak lıildirilecek ve onay alınacııklır.
Aksi takıircle i,arklı eiıınıınını (vğ},a
ckipıııaıı) değişi nı i ıııüınktiıı oi nral.acııktı r.
Ollarlı1"l. arıza

lrirırrıı sisteııı ile ilgili o|arak vapacıığı lıcr nıüciıılıııle için, ıııııtlaka
scrvis {iırırru diizcnieyccektir. §crvis
{iırı-ııı,ı tizeriııde: arlzanln ııc «ılduğıı, vapı[an büti.ın işlcnıler.
arıza!,iı ııriiclahalc tarih vc saati ile anzantıı
gidcrilırıc tıırih vc saati- cİeğiŞtirileıı biiliin dııııııııııı1 parçaları bilgileri ııırıtlaka
ycr alacaktır. i}u tıilgiler
detaylı ve okuııaklı tıir şckilde yazılacaktır.
I';irııııııııır is sahibi yetkilisinc iınzalııtır,ıadığı bclgeler geçerli trlmayacaktır.
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Arız-a otı-ıŞnıası cltırıııııl-ıııc{ıı is sahilıi clııruıııı"ı çierhal c-ıııaii.
tclcttın. lax. vb. yoiIarla firıııa_va
hildirÇccktir, Firırıa, is Şaİıiİıinİn ıırız$ biltiirinılcrini rahatlıkla
.yapılııbilıııesi için 7güin 24 saat
(cunıartesi-İ'aıııır,rc§nıi ve Çlini bııyrınılıır dahii) ulıışılıiıilinccck,
c-ıııail, çağrı merkezi, tetefoıı ve
fııks nunıarııları üilıi hilgileri yazı ile
iılareyc
tıildircccktiıı.
1.ctkili
I

KırIi sekiz

ı

i

z]\{ii],iıı{ SAö LAN§,ıA

s üng^şİ

iÇe risinıle aı'ızanın giclerilenıemesi ve.ya
ilk miidahaienin vapılmarııısı
cluruınuııtla bunun neılcnleri },İAÜ Yapı iştcri ve Teknik
i)airc liaşkınlığıııa yızılı olarak rapor
tdilecÇktir, Hcrİıııngİ bir ııctlı:n ııinıııksııın iıiarcnin ırızıı
be_ıını üzcriııtı2{ saııt içindc hiçhir
ırıürlııhaIc YaPılmııYıP gerekli öııtenılerin ıılııınııdığınııı,
urızaya hakılıııııtiığınırı tespit ctlilnıesi
durıımuııda ;-ükleniciye 1'azılı uyarı yapıldıktıın sanraki 24
sııat İçerisintıe müdahııe eııiınıenıesi
durıımun(lıı ve }ru ıİııruın 3 (LJç) defa tekrııriannıası haiintte.,itizlıışrne
hiçiıir u}ıarı yapıimnksızın idarc
inrafından fesh eılilecektir.

(48) saat

iş sei;ııöı, va çüvnNLiĞi
gii'eıı!iği ıedbirieriııi alı:ırıık zorı.ıırdaciır. yiiklenici hiçbir
ihtar ı.e ikaza gerek
kıılnıadaır gcreklieııınil'ct tedbirterini zaınanıncla alı"ııa vg
kiızaliırdaıı korı.ınıııa 1,.öntenıleriııi işçilerine
iiğretnıekİe Yiikiiınlİidür, I}u itibarla hizıııetin ifhsıncia, gorek
ihııı;ıl. ıiikkatsizlik ve tcdbirsizlikıen ve
gcrekse clıliYetsiz iŞÇiler ÇaIıŞiırınaktan veya herlıaııgi
bir selıeple vukıı hulabilccek kazılarıJan yüklenici
F'irına iŞ ırıa}ralliııdc iŞ

soı:rııırludur.

SOIt[IMt,tJLtjK
Yüklcııici ilıale koıııısıı cilıaztarırı sağlıklı çalışmıısı

bakııır onarım vcva s()nuçunda nreydaııa gclebilcct:k kaza_

bağl

aıııacı1,,lıı yrıpı,ııış olduğu lıer tiirli,i hatalı vç eksik
7_arar

vc ziyaııclan sortıır-ılı_ıciur.

Ytiklenici cilıızların çıılışnrasıııı sağliryaır tiiın nıekanik ve elcktrik sistcnıclen( tcsisııt.elektrik v.s
ıınlılıırı ) scıruııı l udu r.
l
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Yo Di K I}A K rM KAİıSA fot I N DA YAPI LACAK İŞ t-tİillı- IiR
Cihazlara sözlcşmeye nıütcakip 1 tleih pcriyodik lıııkını yapılacaktır.
Cilııızların sezon geçiş işleıırIcri [ıakını dihiliııde iicretsiz cılarıık vapılacııktır.
A_PIı ıt

.

İ

Cihazların scs ve titrcşinı kontrolü.
?.. İç ve dış iiıritcleriıı bcsleınc gcrilinı ve akıııı ölçiiıııleri,
]. KoııtıoI devresiııe aiı alçak geriliııı hattı r,oItaj ölçiiıı.ılcri,
4, Kompresörlcrin şebckedeıı çckliği akını dcğcrlcriııin tespiti.
5. Dış ünitede çaİışan lünı elçktriksel dcvrelerin tanıanrı çıılışır ikcn vapılan çalışma akınıı kontrolleri.
6. Alçak bıısıııç devrcsi ba.sıııç ölçünıleri (nranift,ıtci seti kullanılarak).
7. Yi"iksck basınç dçvresi hasıııç ölçi"iıııleri (ınanifltıld seti kullanılarak).
{t. Drenaj hatlarınııı kaçak. eğirıı ı,e tctnizlik krrntı:oliçri. gerekii isc teınizliği.
(). Yiiksek gcriliırr girişlcriı,ıin ktıntrolii.
l0. [}akır bortı hattı iz<,ılı.ısvtrn koırlrollcri. gcrckli ise oıııırın-ıı.
ll. Bakır bcırtı hattı ezilıııç r,e kaç:ak kontrol}eri.
12. 'Iliiın clöııer aksaın yataklarınıır krıııtrolti
l 3. c]ıhazlarıır enrırivet eleınaıılırrınıır koırtrcılii
1.1. Soğutucu gaz kaçak kontrolü r,c kaçak var isc giderilnıesi
1-5. DıŞ iiniteniıı bağlı cıltluğu Il[cktrik kuınanda pıiı,ıosurıuıl teınizliği. kablıı ve sigtırta
koııtrrılleri.
gerekirsc değişiırıi.
l6. Cihazların beslŞıııc lıattı bağlantılarınııı kiıntrcılii (Dcğişken akııı ve voltaj tespit edilmesi halinde
klinıa dıŞındaki gerckli oııarııı,ılar için teknik pcrsrıııele bilüii verilcccktir.)
l7.i\'ttlrkezi kuınaııda sistenıleriııiıı bakımı, progran,ılaıııııiısı arızıt lraliııclu, tan,ıir cclilıııcsi 26. lç ıiııite iiin
kıııratçıkları teıııizl cııııreli,
l 8. Seıısörle rin fonksiyt,ıııtıırı vc clcktriksel bağlaııtılarınııı koıitrcılii
l9. Oda [ermostat ayarlarınııı koııtrotü, basit çalışnra testinin yapılnıası
20. Cilıazların perlbrmaııs değerleriniıi ktıntrtrlii
2l. lç iinitc batarya tcnıizliği. (Kimyasal kullanılarak)
22. İç iinite filtre tcmizliği.
2.i. İç iinite ve ciış ünitc lbn ktıntrolü vc teınizliği.
24. Kcıııdcırscr batarya tenıizliği. (Kinıyasal kullanılarak)
25. t}iitün elektrik hağlantılarıırın sıkılık koııtroli.i.
26. Koıııpresijr akını koııtroltiııün yapılnrası.
27. iÇ ve DıŞ tiııiteler<le buluıran Eİeİtroııik kartlarııı bakııııı. ('I'cınizlik.
izalalör)
28. Ternıostat {iınksiytııı kcrırtrolii yapılınası.
29. Gaz ttrkviycsi gerekiytırsa Lıcdelsiz, c,ılaı:ak
5.ırpılıııası
30, DıŞ iinitclere bilgisaYarla bağlanılarak sisl,eın taranııısı yapılmalı,
çalışnıa aralıkları kayıt altına
alıııarak kontrolii vaPılnıalıdır.(Sisıeındc hirt.ı tcspit c<lİlirse. ur,r, ttr-İı,ırecicı-ı
nrüda|rale edilmiş
olur,) DıŞ ünitclere bilgisayarla bağlanılarak içerİsinıie kenıjine bağlı
çalışan iç iinitelerin listcsinin
Çlkartılnıası adre s vc koııurıı bilgilerinin liste lıalindc Yapı ve ı"ekıİik İşı..ı ııoı." Başkanlığııra
tesliırr
edilıııelicİir, - İ\{erkezi otoınasytrııdaniç ünitelerin
çalıştıİılnıası ue n,ıer}iezi otonrıısyoııda kayıtlı
ÇırlıŞıın iÇ üniteleriır adres bilgileri vc binada çalıştığı yerlcrin tcspit edilcrck
Iiste halindc yapı ve
"|'cknik
İşleri Dairc l}aşkaıılığıııa tcsliın eclilnıe|i<lir. tcslinı cdilııeliclir.
l

