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JENERATÖR BAKIM, ONARIM IIİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
MADDE

1.

KONU VE KAPSAM

DısI(ı Genel

Müdi.idügü ana hizırret binası, bağlar şube müdiirlüği, su tesisleri daire
baŞkanlığı ve ileri biyolojik atıksu antna tesisinde yer lan muhtelif gtıçıerdeki 8 (sekiz) adet
jeneratöriiı 8 ay boyunca ( 01.05.202l
- 3|.|2.2021 ) periyodik bakıını ve arıza dururnunda
onanm hianeti yapılması işidir.

MADDE

2.

TEKNİK ÖZELLİKLER
MARKA

S.No

TİP ve MODEL

GÜÇ

KVA
94 KVA
235 KVA
330 KVA
110 KVA

1

GENPowER

2

GENPowER

oToSK
GVP-94 oTosK

J

EMsA

ED235

4

EMsA

EG 330

5

VoLVo

6

MABEX

ÇJ 110 VL
3012TAG3A

ALIMAR

,7

ÇUKURoVA

8

MADDE

3.

GVP_412

PE / 800

KPV 550
K131246

ÇJ9oF
TTF804145406T

412

\aERİ

DİSKİ GENEL MÜD.
DİSKİ GENEL MÜD.
DİSKİ GENEL MÜD.
DİSKİ GENEL MÜD.

810

KVA

BAĞLAR ŞUB. MÜD
İLERİ BİYOLOJİK
ATIKSU ARITMA Tsisi

600

KVA

sU TEsisLERİ DAIRESi
BAŞKANLIĞI

90

KVA

sU TEsiSLERi DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

YÜIil,ENİcİNİN SoRUMLUKLARI

yiiklenici bu şartnamede belirtilen tiim işleri yapmak, diğer tiim aksaklıklan gidermek,
jeneratöriin kendisinden beklenen ttim fonksiyonlan ilgili yönetmelikler ve dıger
ttım
standartlara göre yerine getirmesini ve emniyetli çalışmasıru temin efonekle ytıttımltıat.
Jeneratörlere sözleşme tarihinden itibaren ayda biı defa bakrm hizıneti yapılr.

ı
a

Emniyet kontrolleıinin ve ayar işlerinin yapılarak, tesisin işlemesi ve emniyeti
bakmından önemli olan aksamın temizlenmesi sağlanır.
sözleşme siiresi içerisinde yedek parça gerektiren bır uıza durumunda idare söz
konusu yedek paıçayı yiiklenici firmadan temin edebileceği gibi diğer firma]ardan

da temin edebilir- İlgili yedek pafçanın ü,iiklenici firmadan temin edilmesi

durumunda idarenin onal,ı alındıktan soııra değiştirilınelidir.
a

İigili yedek parçanın diğer firmalardan temin edilmesi dıırumunda, yedek
_
parçalann sisteme montajl yüklenici (bu şartname kapsamında bakım yapan)-firma
tarafından yapılu.
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yiikienici bu işlern için idareden ek bir ücret talebinde
bulrrnamaz. Garanti

kapsamında oları parçalann alınmasr, değiştirilmesi vs. tiim hizınetleı viiklenici
firma tarafindan ücretsiz yapılır.
a

yapılacak bakm onaırm, kurumıın belirlediği peısonel
nezaıetinde yapılır. Anza
iş]eri nitelikli personel tarafiıdan yapılmalıdır. Balım yetkisi ytıkleniciye aittir.
Idare, yiiklenicinin her tiirlü çalışmalannda isterse gözlemci bulıındurabilir.
Gözlerncinin tavsiyeleri dikkate alınrr.

a

Jeneratörde meydana gelen arızalar, yazılı, södü veya telefonla haber verilmesine

a

Jeneratörde yenileme gerektiği durumlarda yiıklenici tarafindan idareye verilecek
yenileme listesi idare tarafindan kabul edilinceye kadar Jeneratöriın
çalışması
sakıncalı görüldüğii takdirde güvenlik için jeneratör işletrneden ahrur ve durum
Idare yetkilisine bildirilir.

a

Yiik]enici firma sözleşme kapsamında yapacağl çahşmalan 6331 saylı İş Sağlığı
ve Iş Güvenliği Kanununa ve bu Kanuna bağlı olarak çıkanlmış ve çıkanlacak
olan tiirn tiizfü, yönetnelik ve gerıelgelere uygun olarak yapma İ<onusıında

müteakip 2 saat içerisinde yiiklenicinin yetkili elemanları tarafmdan Krrruma
gelinir ve anza giderilir. Zamanııda müdahale etrnediğ durumlaıda gecikme
cezası olarak saat başına sözleşme bedelinin % 0,1 (binde bir; oıanında hak
edişinden kesinti yapılacakiır.

tamamen sorumludur.
a

Aııza, parça değiştirilnek suretiyle giderilecekse İdareye yazılı olarak rapor
edildikten ve onay alındıktan soff4
_paıçaıun DısI(ı Genel Müdtirlüğü işletme
binalan içinde temininde 24 saat; Üıke içinde ternininde ise 72 saat içinde
jeneıatör güvenli çalışır hale getirilir. Anzalı parçayı temin etmediği dururnıarda
gecikme cezasr olarak gi,in başına sözleşme bedelinin % 1 (yiizde biı) oranında hak
edişinden kesinti yapılacaktr.

a

Jeneratönin mrrntazam bir şekilde rutin periyodik bakıırıtan yapılır, yiiklenici
emniyet için gerekli göıdüğü her tiirlü ayan yapar, ttim sistemlerin toz ve
pisliklerden temizlenmesini sağlar, yağlama işlemini uygun yağlar kullanmak
suıetiyle yapar.

a

Yiiklenici tarafindan hazırlanan "Anza Bakım Fişleri" ve "Periyodik Bakım
Fişleri" taraflarca imza altına alrur.

a

Firma; sistemi aynntılı bir şekilde inceleyerek, varsa buralaıda yapılması zorunlu
değişiklikleri tekliflerinde dikkate alır ve buna göre tektif verirler. Firma,
jeneratörlere ait tesisatmın uygun durum ve bolutlarda olmadığı
iddiasıyla
herhangi bir talepte bulıın aInaz ye teklif vermekle bu durumu kabul
suyrto.
"nniş
Firma; heıhangi bir mahalde çalışırken, diğeı bir imalata zarar ve ziyan vermemek
için gerekli her tiirlü önlemi almak zorundadır. Böylesi bir olayın wkuunda
meydana gelen her tiirlü zarar ve ziyan firma taıafindan karşılarır.

a

a

ıdare;. iiretim için müalline getirilmiş bütiin malzeme ve donatıyı kontrol
etmeye
yetkili olup, gerektiğinde değiştirme veya reddetıne hakkıru saklı tutar.
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Firma; kullandığı malzemenin veya yaptığı işin her zamarı hesabınr verebilecek
şekilde gerekli kayltlann tutrnakla yiiktimlüdit.

Firma; malzeme ve donafinn herhangi bir şekilde kaybına sebep olursa, bu
malzeme ve donatıyı ivedilikle aynı özellik uJ kdit"d" ol-uk tır"." sagıal;akıa
yiikilmlüdtir. Bunun için idareden aynca bedel talep edemez.

yiiklenici, Bakrm-onarım srrasında veya her
tiirlü arızaya karşı yapılan ve/veya
yapılacak müdahale esnasınd4 İdarenin ilgili elemanları.n ju işti.uu,
,re-."t
etmesini sağIar. Aksi takdirde yiiklenici fırma herhangi bir bakım o.rur. u"
anzaya müdahal e yaparrraz.

ı

yiiklenici firma; sözleşmeyi imzalamasına müteakip
aynntılı ve açıklamalı

periyodik bakım onanm iş programınr, periyodik bakrm- onanm ve anza
kontrol
ftiylerini ve gerekli olan tiim defterleri idareye verir. Aynca, iş bu teknik
şartnameye ve diğer yasal talimatlara uygun olarak bir bakım talimatnamesi
hazırlar ve herhangi bir arıza dıırumunda acil ilk müdahale talimah da hazulayıp
idarenin sorumlu görevlisine verir.

ı

ytiklenici; İdare tarafindan arızaların, sorunlann
ve isteklerin bilürilebilmesi
amacıyla adres, telefon, faks, e-posta, mobil telefon bilgiterini İdareye bildirir.

,
ı

ı

ldareye teknik destek vermek amacıyla servis personellerinin kimliği önceden
İdaeye bildirilir.
Balom hafta içerisinde veya -ıdarenin talebi dosultusunda- hafta sonu cumartesi
giinleri yapılıı, anzaya müdüaleler ise hafta içi, hafta sonu ve resmi tatil
giinterinde de devam eder. yiikleırici teklifini verirken resmi
tatil, hafta sonu veya
hafta içi çalışmaya göıe teklif verir, bu sebeple idareden ek bir ücret talebinde
bulunamaz.

Bakım yapmakla görevli personelin uğayabileceği iş kazaları ile bu kişilerin
üçiincü kişilere doğudan yada dolaylı olarak verecekleri zararlardan ytıüenici

kusursuz sorumludur.

ı
ı

Jenerattjı iizerinde yiiklenici fırmanıı adres ve telefon bilgilerini içeren
levhalar
olmalıdır.

yiiklerıici; jeııeratör dairesinde mevcut yönetrnelik]er
ve standartlar gereği
bulıındurulması mecburi olan araç ge."ç u.r. teçhizatlan bulruıduruı. Yüıd";c;;

yapacağı kontıoller sonucu eksik o]anlan tespit edip ücretsiz olarak
tamamlar.

ı

Yiiklenici bakım ve arızalara müdahale sırasrnda
§mmlş, yıpıanmış veya
anzalanmış olan parçalan idareye bildirmek zorundadr. öeğşm"si
parçanın İdarenin onayı alındıktan sorıra yerinden sökiilmesi, y"'.i". ;J;;
t"üır.*i,
çalışır halde teslimi frrma tarafindan ücretsiz yapılır.

ı

Montaj esnasında parçalann anzalanmasından yiiklenici sorumluduı.
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MADDE

4.1

Periyodik bakrm ve onanm, parça değişimi, ıınzııfun giderilmesi,
vs. sırasınd.a
veya sonıasrnda" sistemde veya sistemi meydana getiİen
ana ya da yardımcı
parçaiaıdaki ve aksamiaıdaki her ttirlü iş ve işleıiler
Gök-ıım; tun-, tesi.rr,
kaynak, taşlama delme, diş açm4 malİemenin mahall'inden
Uuştu 6i. y"r"
götiiriilmesi, geri getirilmesi, hurda malzemenin İdarenin
betirleyecegi velvŞa
göstereceği yere nakliyesi, vs.) yiiklenici firma tarafından
tlcretsiz oİarak-yaplır. "

4.

PERiYODiKBAKIM DÜZENİ

JENERATÖRLERİNPERjYODİKBAKIMLARJ

o
ı
.
o
o
o
.
o
.
ı

Soğutrna sulu seviye ve Radyatör kontrolü
Hortum ve bağlarıhlannrn konfuolü
Akü seviye ve şarj kontolü
Ekzost sistem ve hırbo kontrolü
Hava fılitre kontrolü ve değişimi
Yakrt hatlannıı ve yalııt seviye kontrolü
Motor yağ seviye kontrolü
Göstergeler ve OTP pano kontrolü
Karşılaşılacak_ yağ kaçağı, su kaçağı gibi benzer durumlarda
ivedilikle FİRMa'ya
haber veril ecektir_
Sistemim deııreye alınması ve testi

4.2 AYLIKBAKIM
. Soğutrna suü,ıı seviye ve Radyatöı kontrolü,
o Hortum ve bağlantılannın konholü,
o Akü seviye ve şaıj kontrolü,
. Ekzost sistğn ve turbo kontrolü,
o Hava filtresi kontıolü ve değişimi,
. Yakrt hatlannrn ve yakıt seviye kontrolü,
o Motor yağ seviye kontrolü,
o Göstergeler ve OTP pano kontrolü,
o Sİstemin deıreye alınması ve testi.
4.3

l25 SAATLİK BAKIM (125 Saati Doldurmuyorsa

.
,
ı
.
.
.
.
.
o

filtr^esi

,I1ğ,::,r§
ıçmoe yapılacak_).

6

Ayda Bir)

değişirni (İlk değişim işin başlama tarihinden itibaİen 15 giin

yakrt fiItr.esi değişimi (ılk
değşim işin başlama tarihinden itibaren 15 giin içinde

yapılacak).
Hava filtresi kontrolü,
Manifold kaçak kontrolü,
Turbo ses ve gezinti kontrolü,
Uygun çalışma kontrolü,
Gevşek bağlantı kontrolü,
Marş sistemi uygun çalışma kontıolü,
Akti konholü ve Elektıonik modül kontrolü
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4.4

250

SAATLiK BAKIM

(250 Saati Doldurnuyorsa 1

Yıldı Bir)

Yağ ve yağ filtresi değişimi
Ya]<ıt filtresi değşimi, Hava filitresi değişimi
Manifolt kaçak konholü
Turbo ses ve gezinti kontrolü
Uygıııı çahşma kontolü
Gevşek bağantı kontolü
Marş sistemi uygun çalışma kontrolü
Akti kontrolü, Elektonik modül kontrolü
Motor nefeslik temizliği
Motor testi
Motor subap ve enjeliör kontrolü gerekirse ayarlanması
4.5

ALTERNATÖR VE PANODA YAPILACAK KONTROLLER

o
o
o
,
o

o
ı

Tüm eiektrik bağlantılan konhol ediierek gevşeklikler oiuşmuşsa giderilecektir.
pano ve alternatör takozlan kontrol
edilerek kopanlaı vaı ise degişiirilecektir
panodaki tiim gösteıgeler kontrol
edilip her bakımda kayıt altına aiınacaklrr
Akü şad ıedresörü kontrol edilip aktıniin şarj edip etmediği kontıol edilecektir.
otomatik start modiiliiniin tiim fonksiyonlannrn çalışuiıgının testi yapılacaktır
gııruba suni arızalaı verdirilerek modüliin kontrolleri yapılacaktıı
Gurubıın ytikti kontrol edilecek kaydedilecek
Gurubrırı genel temizliği yapılacak

MADDE 5- iş bu Teknik Şaroıame bu

oluşur.

madde ile birlikte 5 (beş) madde 7 (yedi) sayfadan

üelaiAYTEMUR
E|ektrik Teknisyeni
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