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JENERATÖR BAKIM, ONARIM HiZMETİ TEKNiK ŞARTNAMESİ

MADDE r. KoNU VE KAPSAM

DİSKİ Genel Müdürlüğü Ana Himıet Binası, Bağlaı Şube Müdiirlüğiı, Su Tesisleri Daire

s"İk""lİgİv. iıeri niyilojik Atıksu Antrna Tesisinde yer alan muhtelif güçlerdeki 8 (sekiz)

adet jerıJratöriın 10 iy boyunca ( o|.03.2o22 _ 31.12.2022 ) periyodik bakmr ve arıza

durumunda onarrm hizmeti yapılması işidiı.

MADDE 2. TEKNiK ÖZELLİIOER

MADDE 3. ytxr,nNİcİNiN soRuırr,uKLARI

yi,iklenici bu şarhıamede beiirtilen tiim işleıi yapmak, diğer tiim aksaklıklan gidermek,
jeneIatöriin kendisinden beklenen tiim fonksiyonlan ilgili yönetnelikler ve diğer tiirn
standartiala göre yerine getirmesini ve emniyetli çalışmasııu temin etrnekle yükümlüdü.
Jeneratörlerin periyodik bakım takvimi sözleşme taıihinden itibaren başlar.

Emniyet kontrollerinin ve ayar işlerinin yapılarak, tesisin işlemesi ve emniyeti
bakrmındaıı önemli olan aksamrn temizlenmesi sağlanrr.

Sözleşme siiresi içerisinde yedek parça gerektiren bi arıza durumunda idare söz
konusu yedek parçayı yiiklenici firmadan temin edebileceği gibi diğer fırma]ardan
da temin edebiliı. İlgiti yedek parçanın yiikienici firmadan temin edilmesi
durumıında idarenin onayı alındıktaı sonra değiştiıilmelidir.

İlgiii yedek parçarun diğeı firmalardan temin edilmesi durumunda, yedek
parçaların sisteme montajı yiiklenici (bu şartname kapsamında bakrm yapan) firma
tarafindan yapılır. Yiiklenici bu işlem için idareden ek bir ücret talebinde
buiunamaz. Gararıti kapsamında olan parçalann alınması, değiştirilmesi vs. tiim
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S.No MARKA TjP ve MoDEL cÜÇ \.ERI

1 GENPowER GvP-412 oTosK 4i2 KVA DİSKI GENELMÜD.

GENPowER GVP-94 oToSK 94 KVA DİSKİ GENEL MÜD.

3 EMSA ED235 235 KVA DİSKİ GENEL MÜD.

4 EG 330 330 KVA DİSKI GENEL MÜD.

5 VoLVo ÇJ 1l0w 110 KvA BAĞLAR ŞUB. MÜD

6 MABEX
3012TAG3A
PE / 800

810 KVA
İLERi BİYOLOJİK
ATIKSU ARITMA TSİSİ

7 ALiMAR
KPV 550

K|3|246
600 KVA

SU TESİSLERİ DAiRESİ
BAŞKANLIĞI

B ÇUKURovA
ÇJ9oF
TTF804145406T

SU TESİSLERİ DAiRESİ
BAŞKANLIĞl

ı

trizmetler yiiklenici firma tarafindan ücıetsiz yapıiır.

i
{--

2

EMSA

90 KVA
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yapılacak bakım onanm, kruumun belirlediği peısonel nezaretinde yapılır. Arıza
işıeri niteıikli personel tarafindan yapılmalıdu. Bakım yetkisi yfüleniciye aittir.

idate, ytıklenicinin her tiitlü çalışmalarında isterse gözlemci bulıındurabilir.

Göziemcinin tavsiyeieri dikkate alınır.

Jeneratörde meydana gelen arızalar., yazılı, sözlü veya telefonla haber verilmesine

müteakip 2 saat içerisinde ytikleniciıin yetkili elemanian tarafindan kırruma
gelinir ve arıza giderilir. zaırıanında müdahale etmediği dıırumlarda gecikme

Jezası o1arak saat başına sözleşme bedelinin % 0,1 (binde bir) oranında hak

edişinden kesinti yapılacaktır.

Jeneratörde yenileme gerektiği durumlarda yıiklenici tarafından idareye verilecek

yenileme liitesi idare taıafindan kabul edilinceye kadar Jeneratöriin çalrşması
.uk-"ul, görüldüğü takdirde güvenlik için jeneratör işletrneden alırur ve dıırum

ıdare yetkilisine bildirilfu .

Yiiklenici fırma sözleşme kapsamrnda yapacağı çalışmaları 6331 sayılı İş Sağlıeı

ve İş Güvenliği Kanununa ve bu Kanıına bağlı olarak çıkarılmış ve çlkanlacak
olan ttim tiiztik, yönetrnelik ve genelgelere uygun olarak yapma konusunda

tamamen soruırıludur.

Anz4 paqa değiştirilrnek swetiyle giderilecekse İdaıeye yazılı olarak rapor

edildiktİn ve onay alındıktan soffa, p.rrçaıun DİSKI Genel Müdiirlüğü işletme

binalan içinde temininde 24 saat; Üke içinde temininde ise 72 saat içinde
jeneratör giivenli çalışn hale getirilir. Anzalı parçayı temin etmediği durumlaıda
gecikme cezası olarak giin başına sözleşme bedelinin % 1 (yilzde bir) oranrnda hak

edişinden kesinti yapılacaktır.

Jeneratöriin muntazam bir şekilde rutin peıiyodik bakrmlan yapıiır, yiiklenici
emniyet için gerekli gördUğü her tiirtü ayan yapar, tiim sistemlerin toz ve
pistiklerden temizlenmesini sağlar, yağlama işlemini uygun yağlar kullanmak
suretiyle yapar.

Yiiklenici tarafindan hazırlanan "Arıza Bakm Fişleıi" ve "Periyodik Bakım
Fişleri" taraflarca imza altına alıııı.

Firma; sistemi ayrıntılı bir şekilde inceleyerek, varsa buralarda yapıLması zorurılu
değişikiikleri tekliflerinde dikkate alır ve brına göre teklif verirler. Firma,
jeneratörlere ait tesisatmın uygun durum ve boyutlarda olmadığı iddiasıyla
herhangi biı talepte bulunamaz ve teklif vermekle bu durumu kabul etıniş sayılır.

Firma; herhangi bir mahalde çalışırken, diğer bir imalata zaraı ve ziyan vermemek
için gerekli her tiirlü önlemi almak zorundadrr. Böylesi bir olayın vukuunda
meydana gelen her tiiılü zarar ve ziyan frrma tarafından karşılanrr.

İdare; ilretim için müalline getirilmiş bütiin malzeme ve donatıyı kontrol etmeye
yetkili olup, gerektiğinde değiştirme veya reddetrne hakkmı saki tutar.

Firma; kullandığr malzemenin veya yaptığı işin her zaman hesabın verebilecek

şekilde gerekli kayıtlannı futmakla yiikiimlüdü.
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Firma; malzeme ve donatrnın herhangi bir şekilde J<aybına sebep olws4 bu

;;;;; ve donat},ı ivedilikle ayıı oziııik ve kalitede olmak iizere sağlamakla

yiikiiınlüdtir. Bunun içiı idareden aynca bedel talep edemez,

Ytiklenici, Bakrm-onanm srrasrnda veya her tiirlü arızaya karşı yapılan ve/veya

y"pl"""t' .llarirae esnasrnda, İdarenin ilgiii elemanlannrn da iştiraki, nezaret
,.tir"ri"i 

sağlaı. Aksi takdirde yiiklenici firma herhangi bir bakım onanm ve

anzaya müdahale yapamaz.

Yiiklenici fırma; sözleşmeyi imzalamasına müteakip aynntlh ve açıklamalı

p*v"a* U"t - onanm'iş progro.,-, periyodik bakrm- onanm ve anza kontrol
'lıyİl,rlr, ve gerekli oları ttırİ defterlİri İdareye verir, Aync4 iş__bu teknik

u"İr"."r. ,J aig", yasal talimatlara uygıın olaıak bir bakrm talimatnamesi

İr-ol* ". 
herhanği biı arıza durumıında acil ilk müdahale talimatı da hazırlayıp

idareıriı sorumlu görevlisine verif.

yiiklenici; İdare tarafindan arıza|arın, sorunlarrn ve isteklerin bitdirilebilmesi

"_*iyn "aro, 
,elefon, faks, e_post4 mobil telefon bi_lgilerini idareye bildirir.

İdaIeye teknik destek vermek amacıyla servis peısonellerinin kimliği önceden

İdareye bildirilir.

Bakım hafta içerisinde veya _ıdarenin talebi dosultusunda_ hafta sonu cumartesi

gtlnleri vapılır, anzaya rnüdahaleler ise hafta içi, hafta sonu ve resmi tatil

i:ıı,.l"o" a" devam eder. yiiklenici teklifini verirken resmi tatil, hafta sonu veya

fiutu içi çalışmaya göre tek_lif verir, bu sebeple idareden ek bir ücret talebinde

bulunamaz.

Bakm yapmakla göıevli personelin usayabileceği iş kazalan ile bu kişilerin

ııçıınctı kiiileıe aogruaan yada dolaylı olarak verecekleri zararlardan ytiklenici

kusursuz sorumludur.

Jeneratör tizerinde yiiklenici firmanın adres ve telefon bilgilerini içeren levhalar

olmalıdır.

yiiklenici; jeneratör dairesinde mevcut yönetınelikleı ve standartlar gereği

bulundurulması mecburi oları araç gereç v.s. teçhizatlan bulrındurur. yiiklenici;

yapacağ kontroller sonucu eksik olanlan tespit edip ücretsiz oiarak tamamlar,

Yilklenici balıım ve arızalara müdahale srrasında aşınmış, yıpranmrş veya

arızalanmrş olan parçalan İdareye bildirmek zorundadr. Değişmesi gereken

parça n İdarenin onayı alındıktan sonra yerinden sökülmesi, yerine talolması,

çalışu halde teslimi firma tarafindan ücretsiz yapılır.

Montaj esnasrnda parçalann anzalanmasından yiiklenici sorumludur.

Periyodik bakrm ve onanm, paıça değişimi, anzanrn giderilmesi, vs. srıasrnda
veya sonrasnd4 sistemde veya sistemi meydana getiren ana ya da yardımcı
parçalardaki ve aksamlardaki her tiirlü iş ve işlemler (söktim, takım, kesim,
kaynak, taşlama, delme, diş açma, malzemenin mahallinden başka bir yere

gOttlrtilmesi, geri getirilmesi, hurda malzemenin İdarenin belirleyeceği ve/veya
göstereceği yere nakliyesi, vs.) yilklenici firma tarafindan ücıetsiz olarak yapılır.
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o soğutma suyu seviye ve Radyatör kontrolü
o Hortı.rm ve bağlantılarınrn kontrolü
ı Akii seviye ve şarj konholü
o Ekzost sistern ve turbo kontrolü
o Hava filitre kontrolü
o yakıt hatlannrn ve yakt seviye kontrolü
o Motor yağ seviye kontrolü
. Göstergeler ve OTP parıo kontrolü
. Karşılğilacak yağ kaçağı, su kaçağı gibi benzer durumlartla ivedilikie FIRMA,ya

haber verilecelıtir.
. sistemim devı,eye alınması ve testi

4.2 AYLIKBAKIM

. Soğutma suyu seüye ve Radyatör kontrolü,
o Hortum ve bağlantılannın kontrolü,
. Akii seviye ve şarj kontrolü,
o Ekzost sisteın ve turbo kontrolü,
o Hava filtresi kontrolü
ı yakrt hatlannrn ve yakrt seviye kontrolü,
ı Motor yağ seviye kontrolü
. Göstergeler ve OTP pano kontrolü,
. sistemin delareye alınması ve testi.

4.3 t25 SAATLiK BAKIM (125 Saati Doldurmuyorsa 6 Ayda Bir)

. Yağ ve yağ filtresi değişimi.

. yakıt filffesi değişimi.

. Hava filtresi kontrolü ve değişimi.

. Motor yağı değişimi ve dolumu
ı Aıtifriz dolumu ( Ekim Ayında )
. Manifold kaçak kontrolü,
o Turbo ses ve gezinti kontrolü,
ı uygıın çalışma kontıolü,
. Gevşek bağlantı konnoiü,
. Marş sistemi uygurı çalışma kontrolü,
. Akii kontrolü ve Elektronik modül kontrolü.
ı Motor nefeslik temizliği.
o Motor testi.
o Motor subap ve enjektör kontrolü.
o Bir defaya mahsus aşağıda özellikleri belirilen 3 Adet blok lsltlcl değişimi

yapılacaklır.
- _ GENPOWER GVP-412 KVA içiq Blok ısıtıcı Rezistanslı, Termostadlı, 500 w

olacak.
- EMSA EG 330 KVA içiry Blok ısıtıcı Rezistanslı, Termostadlı, 500 w olacak.
- EMSA ED 235 KVA için; Blok ısıtıcı Rezistanslr, Termostadlı, 500 w olacak.

zllı|U/ İtü-Pu

MADDE 4. PERiYODİK BAKIM DüzENi

4.| JE}IERATöRLERİNPERiYoDİKBAKIMLARI



4.4

MADDE 5_ İş bu Teknik Şartrıame bu madde ile birlikte 5 (beş) madde 7 (yedi) sayfadan

ALTERNATÖR VE PANODA YAPILACAK KONTROLLER

ıTiimelektrikbağlarıtılarıkontroledilerekgevşeklikleroluşmuşsagiderilecektir.
oPanovealtematörtakozlankontroiedilerekkopaılarvarisedeğ-iştirilecektir
o panodaki tiim göstergeler kontrol edilip her bakımda kayıt altına alrnacaktır

. otu ,aİ: ,.dr.."tı.ıı kJrrt ol edilip ak.ıiniin şarj edip etrnediği kontroi edilecektiı.

. otomatik start modüliiniin tiİm fonksiyonlarının çalışırlığının testi yapılacaktır

guruba sıuıi anzalar verdirilerek modüliin kontrolleri yapılacakir,

ı Gurubun yiikti kontrol edilecek kaydedilecek
o Gurubun genel temidiği yapılacak

!. ", oluşur.
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