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MADDE 1. İŞİN ADI

DİSKİ Ana Hizrrıet Binası, Yeni Ek Hizrnet Binası ve Ek İşletrne Binalannda ısıtma -soğutrna
sisterninde bulunan Değişken Debili Isıtma- Soğutrna Sistemi klimalan (VRF), split kliman
ve invedef klimalannrn Tek seferlik Ba]tım ve arrza tanım işi.

MADDE 2. rŞIN KoNUsU

DİSKİ Merkez ,Yeni Ek Hizrrıet Binası ve Ek İşletme Binalannın (Abone Daire Başkanlığının
olduğu San Bin4 Şanüye binalan, Tahsilat biıalan. Makine ikmal, İçınesulıı Daire
Başkanlığı dış birimleri, Atıksu antına tesisi, Hamsu arıtma tesisi, Bağlaı şubesi, Güverılik
kulübeleri dahil olmak iizere) tiim müallerinin bu şartııamede miktar, ısıtma ve soğutrna
kapasiteleri belirtilen değişken debili ısıtma-soğutma sistemi klimalan, split klimalaı ve
inverter klimalann iç ünite, dış iiııiteleri, bakrr borulan, elektrik panosu, pano içi müştemilatı
ve kablolamalann Tek Seferlik bakım ve anza tanım işini kapsar.

2.1 Cihazlar Abone (Sarı) Bina;

Cihaz Adı Miktar (Adet)
Toplam

1 Kaset Tipi İç Ünite Asgari Isıtrna-Soğutrna 24.000 Btüı./h 2

z Kaset Tipi İç Ünite Asgari Isıtma-Soğutma l8.000 Bfu/h 2

3 Duvar Tipi İç Ünite Asgaıi Isıtna-Soğutma 24.000 Btu,ıh 7

4 Duvar Tipi Iç Unite Asgari Isıtma-Soğutrna l8.000 Bfu,4ı l5
5 Duvar Tipi İç Ünite Asgari Isıtma-Soğutma 12.000 Btu/h 8

Duvar Tipi Iç Unite Asgari Isıtma-Soğutna 9.000 Btt],& 1

7 Dış Ünite soğutma kapasitesi 28 kW l
8 Dış Ünite soğufona kapasitesi 33.6 kW 1

ToPLAM

2.2 Cihaz|ar İdari Bina;

S.No Cihaz Adı Miktar (Adet)
Toplam

1 Kaset Tipi İç Ünite Asgari Isıtma_Soğutrna 18.000 Bt&h 9

2 Duvar Tipi Iç Unite Asgari Isıtına-Soğutma 18.000 Btıı,h I2
3 Duvar Tipi İç Ünite Asgari Isıtrna-Soğutrna 12.000 Btü/h 62

4 Dış Ünite soğutrna kapasitesi l6 kW l
5 Dış Ünite soğutma kapasitesi 44.8 kW 1

Dış Ünite soğutırıa kapasitesi 39.2 kW 1

7 Dış Ünite soğutrna kapasitesi 32 kW l
ToPLAM 87
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2.3 Tahsilat Şubeleri, Makine İkmal, Güvenıik kulübeleri, BağIar şubesi, İçme suyu ve
Kanal Şantiye binalan;

S.No Cihaz Adı Miktar (Adet)
TopIam

1
Mütelif ısıtrna soğutrna kapasitelerine sahip duvar tipi split
klima sisteınleri 30

2
Muhtelif ısltma soğutrna kapasitelerine sahip salon tipi split
klima sistemleri 10

ToPLAM 40

2.4 Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Antma Tesisi Binaları;

2,5 Kontrol ve Ruhsat Denetimi Dairesi Başkanlığı Atıksu Antma Tesisi Binaları;

2.6 Yeni Hizmet Binası Server ve Kamera Odası;

q'1-
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S.No Cihaz Adı }Iiktar (Adet)
Toplam

1
Muhtelif ısıtma soğutma kapasitelerine sahip duvar tipi split
klima sistemleri 25

2
Mütelif ısltrna soğutma kapasitelerine sahip salon tipi split
klima sistemleri 44.000 B 5

ToPLAM 30

Miktar tS.No Cihaz Adı
To lam

Mütelif ısıtma
klima sistemleri

soğutına kapasitelerine sahip duvar tipi split

2
Mütelif
klima sis

ısıtrna soğutına kapasitelerine sahip salon tipi split
temleri 9

3
if ahip

ti
Mü te s1tma so ka et enn Seğutma kaset vanİapasl ( )

li t kl Slma 1s eneml l1
ToPLAM 55

S.No Cihaz Adı Miktar (Adet
To am

1

li ahikapasi
ti klim

Muhte f 1S tma so te erln Sğutma ckas tp
tı tavan nverter sa) temi 2

ToPLAM ,
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S.no Cihaz Adı Mik.

ı utma ka asitesi nom :27 kW Isttma ka :31 kWnom Adet 11
2 Sogutma kapasitesi (norn): 61 kW, Isıtma kapasitesi (nom): 68 kW
3 So ka tesi :73 kW Isıtma ka tesi :82 kWnom nom
4 So ka tesi nom :78 kW Isıtma itesi nom 87 kw

Sogutma kapasitesi (nom): 2 kW, Isıtma kapasitesi (nom): 2,5 kW Kaset Tipi
Unite

ç Adet 9

6 Sogutma kapa§itesi (nom): 2,5 kW, Isıtma kapasitesi (nom): 3 kW Kaset Tipi
Unite

ç Adet 8

7 Adet

8 Sogutma kapasitesi (nom): 4 kW, Isıtına kapasitesi (nom): 4,5 k\ Kaset Tipi
Unite

Adet 1l

9 Sogutına kapasitesi (nom): 7 kW, Isıtrna kapasitesi (nom): 7,5 kW Kaset Tipi
Unite

ç Adet 3

10 tma kapasitesi (nom): 9,0 kW, Isıtma kapasitesi (nom): 9,9 kW Kaset Tipi
İ nite

Adet 2

11 Sogutma kapasitesi (nom): 1l kW, Isıtma kapasitesi (norn): 12 kW Kaset Tipi
Uniteİ

Adet ll
72 S tma kapasitesi (nom): 14 kW, Isıtma kapasitesi (nom): 16 kW Kaset Tipi

nite
Adet 2

74 Değişken Soğutkan Debili Çok ç niteli I(lima sistemi Merkezi kumanda cihazı Adet 2

ToPLA\r 86 ADET

2.7 Yeni Ek Hizmet Binası ;

MADDE 3. Genel Şartlar

3.1. Klimaların Bakrmrnrn Tanımı
. Evaporatör ve kondenserin, özel ısl esanjöri,iniirı deterjan ve basınçlı hava ile temizliği

yılda bir sefer bal«m zamaıında yapılacak.
o sistem içinde bulunan gazın yıiksek ve alçak basınç değerlerinin kontrolü ve

tamamlanması,
o Elektrik tesisatı, V- Otomat, voltaj ve akım değerlerinin kontrolü,o Tiim soket bağlantılarmın ve kablo bağlantı nol1alarrnın kontrolü,o cihaz elektrik pano kontrolleri, bakrmı ve kapak vidalannıı yenilenmesi, diizeltilmesi,. Drenaj tavası ve hattm temiztiği, (yılda bir sefer yapılacak)
. Tiim fan pervaıe kanatçıklannın temizliği,
o Hava filtrelerinin temizlıği,
. Duyu olgaılan ile ses kontrolü,
. Estetik göriintii kontrolü,
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Sogutma kapasitesi (nom): 3 kW, Isıtma kapasitesi (nom): 3,5 kW Kaset Tipi İç
Unite
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Bakım ile ilgili koşullar
İç ve dış i,initenin boyanması ve benzeri her ttirlü boya işlemi sözleşme kapsamı
dışındadır,
Cihaz|ar bakrm esnasında yerinden sökiiimeyecek, soğutkan gaz atmosfere
bıralolmayacaktır. Eğer sökiim gerekiyorsa İdare'den izin ve teyit alinacaktır (servis
formu doldurulacaktır),
Klimaiann ba]omı sözleşme imzalandıktan sonra 45 giin içerisinde yaprlacaklır.
I(urum personeline klima kullanımr, filtre temizliği ve genel bakm koşullan hakkında
bilgi verilecek ve servis formuna işlenecekiir,
yiiklenici bir defaya mahsus olmak iizere, bakımm tanrm böliimiinde bahsi geçen tiim
işlemleri yapacaktır.
Bakrm sorrrası servis formu futanağırun bir kopyası ilgili sorumluya teslim edileceliir.

Arıza ile ilgili koşullar
Bakım işi kapsamında anzalı veya onanm ihtiyacı duyulan cihazlara alt arna tan*m
keşiflistesi bakım işi sonıında idareye teslim edilecektiı.
\by bakm sözleşrnesi karşılıgında İahsil edilen tutar, ihtiyaç dululacak yedek parça
bedellerini kapsamaz. Arızada ihtiyaç duJıılan yedek parçalar, idare onayından sonra
değiştirilecek ve yiikleniciye ödemesi yap acaktır,
Anza durumunda 24 saat içerisinde kiimalara gerekli kontroller yapılıp arıza tespiti
idareye bildirilmelidir.
ıdare, cihazın çalrşmasr için gerekli olan şebeke gerilimini sağlamak zorundadrr.
Şebeke gerilimi üç fazlı cihazlar için 380 Volt (+/-%10), bir fazlı cihazlar için ise 220
Volt(+/-% 10)'dur.
yiiklenici'den temin edilen orijinal yedek parçalann kul]aruiması durumunda oluşacak
aıızalaıdarı gar anti siiresince yiiklenicinin sorumluluğundadır,
yi,iklenicinin tespit ettiği elektrik, elektronik arıza|arında anzalı elektronik
ekip_manlan yenisi ile değiştirdikten sorıra, anzair elekhonik ekipmanr İdaremize
teslim etıne zorunluluğu vardr.

3.4 Genel koşullar
Bakım, arıza taıum ve koşullan dışında kalan her ttirlü sorun kuliaırcı hatasıdrr ve bu
nedenle sözleşme haricidir. Bu tip müdüaleler için ek servis ücreti talep edilir.
ışbu sözleşme, üçiincü şahıslara dewedilemez. sözleşme dewedilcligi tJkdirde sozleşme
geçersiz sayılır ve herhangi bir ücret ödenmez.
Ihtilaf durumunda, cihazlann sözleşme imza altına ahndığı tarihte bulunduğu yerin
mahkemelerinin yetkisini, taraflar kabul eder.
yetkili servis İdare'nin görevlendirmiş olduğu kişiyi sorumiu müatap kabul edecek, o
kişiden talimat alacak, o kişiye rapor ve kullanm İğitimi verecektir.
Idare, yetkili servis'in elemanlannrn, cihazlaıın bulunduğu mekan]ara rüat giriş
çıkışlannı temin maksadı ile geıekli her tiirlü giriş kartı vb. malzemeyi tayin edecelıir.ytiklenici cıhaz/cihaz|ara yaphğı her müdahale,&ontrolde servis formu tanzim etrnekle
ve bu formun bir nüshasrnr İdare' ye göndermekle, müafaza ettiği kopyayı ise herhanli
bir ihtilaf durumunda ibraz etrnekle sorumludur.
ytiklenici, cihazlann bulwıduğu il veya ilçenin sırurlan dışında ise, sözleşmenin ti,im
maddeleri aynen geçeılidir.

şli:b!q.y" ait ödeme sistemi, bakımlaı yapıldıktan sonra idarenin belirleyeceği zaman
diliminde ödeme yapılacallıı.
Yiiklenici TEK SEFERE müsus olrnak iizere şartnamemizde sayısı ve niteliği belirtilen
klimalann bakım ve arıza tanırn işini tamamlamakla sorumlu olacaktır.

a

a

a

a

a
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a yiiklenici bakım hizrneti için belirtilen tarih aralığında hizrneti srrnmak zorundadır. Aksi
takdirde her giin için sözleşme bedelinin 0,0001'i kadar hak edişten kesilir. Üç defa
tekıar etrnesi durumıında sözleşme feshedilir.
Çalışma esnasrnda tiim güvenlik tedbirleri ve işçilerin her tiir]ü sigoıta işlemleri
yiikl erıiciye aittir.
Söz konusu iş sözleşme imzalaıdıkian sonra 45 giin içerisinde yap acaktır.

MADDE 4- İş bu Teknik Şartname bu madde ile birlikte 4 (dört) maclde 7 (YEDD sayfadan
oluşur.

DÜZENLEYEN

F ACAR Buket U öĞBn Mehmet ÇIK
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