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iL SAĞLıK MüDtjRLüĞü
Van Gevaş DevIet Hastanesi

Sayı
Konu

:
:

37l50567-949
Doğrudan Temin Teklif Mektubu

Hastanemizin ihtiyacı olan ASANSÖR PERİYODiK BAKIM ONARIMI HizmeıAlım
işi 4734 sayılı kamu İhale kanununun 22ld maddesi gereğince doğrudan temin ile satın
alınacak oluP. K.D.V hariç birinı fiyatlarınızın l{astaneıniz Satın Alma Birimine bildirilmesi
hususunda arzlrica ederinı.

Sır

irıriyaç LisTEsi

Malzemenin Adı

Miktar

ASANSOR PERiYODiK BAKIM
oNARIM HizMET ALlM iŞi

l]

Birimi

Birim Fivatı

Toplam Tutar

a

No

Dikkıt Edilccck Hususıır

Ek: Teknik Şartıame
Son Teklif Verme Tarihi: 27.11,2020 l3:00
l-'l!klifediIen Fiyat KDV hariç olacaktır.

ve Ahm

Şsrtısn

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli

tüıı nakliye işlemleri yüklenici flnna laralınfan karşılanacaktır,
]- Alıma Hile. desisc, vai1. tehdit. nütiız kuIlanma surcüilIe l'csıt karışııranların tespi! edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kl
Kanununun ilgili hükümlcri ul,gulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde tekliftc belirtilen kalite v€ marka esa§ alınacak, benzeı muadilivb, Malzemeler kabul edilmeyeccktir.
S-Verilen sitre içerisinde tcslim edilmeyen teklifler de8erlendirmcye aIınınayaca.l*1ır.
6-Ödeme Zamanı: Farura muhaseb€

birimine intikal etrnesini müteakip t20 ( Yüzyirmi) takviın gltnu içerisiode (Muhasebe

biriminin nakit durumuna göre) ödgme yaptlacaktlr.

Firma Kaşe-İmza

e-imzalıdır.
Op. Dr. Kenan BAYRAKTAR
Başhekim

Geva§ Devlet Hastanesi Satınalma

Bilgi için: Ayhan ÇEvİK

Birimi

TOPLUM SAĞLIĞI TEKNlSYENl

Telefonı Faks No: 6122066

Teletbn No: (0 432) 612 20 65
e-Pos(a: ayhan.cev ik | @,saglik.8ov.rr lnıemet A dresi: hnps://geva5dh saglik. gov .trl
kodu ile erişebiliİsiniz.
Evrak!o elekt onik imzalı sureıine hlıp://e_belge.saglik.gov.ır adrcsinden 4b]9e8o-]2ba-4dl6-bbfa-b2602309tab6
Bu belge 5070 sayllı elektİonik imza karıuna göre güvenli elekü.onik imza ile imzalanmısıır.
,

GEVAŞ DEVLET HASTANESİ
ASANSÖR BAKIM,ONARIM HiZMETi TEKNİK ŞARTNAMESi

MADDE I.KONU VE KAPSAM
Sağlık Bakanlığı Gevaş Devlet Hastanesi'nde bulunan 20 Kişilik (l600 KG) 5 Duraklı
asansöre ait l3 Aylık periyodik bakım. onarım hizmetinin yapılmasını işidir.

MADDE

2.

YÜKLENİCİNİN SOnUİİİ-ULUĞU VE PERİYODİK BAKIM DÜZENi

Yüklenici bu şartnamede belirtilen tüm işleri yapmak, diğer tüm aksaklıklan gidermek,
asansörün kendisinden beklenen tüm fonksiyonları asansör yönetmeliklerine ve diğer ti,im
standartlara göre yerine getirmesini ve asansöriln emniyetli çahşm.§ını temin etmekle
yükümlüdür.

l.
2.
3.

Asansöre sözleşme tarihinden itibaren her ay olmak üzere toplam l3 bakım hizmeti
yapılır.
Periyodik olarak T.S.E. standartlarlna göre tesisin bakımı yapılır(Ts l236 t,TS 12255)
Emniyetkontrollerinin ve ayar işlerinin yapılarark tesisin işlemesi ve emniyeti
bakımından önemli olan aksamın temizlenmesi sağlanır.

Besleme kaynaklannın işlevleri kontrol edilir.
5, Tesisin işlemesi için kullanılacak ve/veya kullanılması muhtemel tüm yedek parçalann
bakım yılına aiı liste fiyatları. fiyaı teklifi ilc berabcr idareye istenmesi halinde verilir
ve sözleşme süresince geçerli olur. Sözleşme süresi içerisinde yedek parça gerektiren

4.

bir arıza durumunda idare söz konusu yedek parçayı yüklenici firmadan

temin

edebileceği gibi diğer firmalardan da temin edebilir. İlgili yedek parçanın yiiklenici
firmadan temin edilmesi durumunda idarenin onayı alındıktan sonra değiştirilmelidir.
İlgili yedek parçanın diğer firmalardan temin edilmesi durumunda, yedek parçaların
sisteme montaj ı yüklenici ( bu şarıname kapsamında bakım yapan) firma tarafından
yapılır. Yüklenici bu işlem için idareden ek bir ücret talebinde bulunamaz. Garanti
kapsamında olan parçaların alınması, değiştirilmesi vs. tüm hizmetler yüklenici firma
tarafından ücretsiz yapılır.

6'
.,
,.
8,

YaPılacak bakım onarım kurumun belirlediği personel
nezaıetinde yapılır. Anza işleri nitelikti

penone.l taıafından yapılmalıdır. ıa*ım ye[ıii
yüklcniciye aınir. İaaL,
9alı§malannda ister§e gözlemci buıundurabilır. Ğö;i;;;;iini*riyeleri

yüı.;i.;i;;;;;;i;

dikkaıe alınıı..
ışıeıınğ sırasında mel,daıa gelen arızalar, yazılı, sözlü r,eya
İeletbnla haber verilmesine
müıeakiP ] saaı iÇerisinde )'ükienicinin
1,eıkiİi eicınan|ııı ıaı;tlndan rr*,r" j"ıırİ, ,"'İr,-

giderilir.

Asansörde rcvizyon gerekıigi durııınlarda yiiklenici ıarafından
idareye verilecek revizyon
]ıstesi idaıe tarafından kabul edilincey,e ka.ta, uronstı,jun
şakıncalı goııaaiııii
çatışmasi
güvenlik için asansör işiermeden alınır ve duıum ldare yetkilisiıe
bildiriliı.
l1tairle
toaIenın l.Ialıj( olaı.k kullanmakıa olduğu hizmeı
binasından taştnması durumunda sözleşme
re'sen sona erer ve yüklenici firma kuıiımdan herlıaııgi
bir ücieı ıalep
vutıe,iici,
kurunıla sözleşnıc inıza]ama\la bu
"a"..r.
_ _.
şanı peşjncn kabul cİııiş sayıIır.
l0, \'üklenici flıına siiz](,şnıe k,rp.un,,,n.üı'rapu.ıgı çılışınai.ır,liı 6-1]l sa.;ı]ı
iş Sağlığı ve iş
(ii:ıeıil:ği Kaııııı:ıııa rc hı K,.:;ıııı.ı hııii:
ı]:rııi çıxıı.ı]ı.:ış v!. ç:kırıiacak olrn İtı,İ ıuzıil,
}.önclınclik vc genclgclere ıılgun ıılııık vıpııı,ı koı.ıtısunda ,r,rnoa"n sorumludur,
_ _
Asansöılerııı muntazatn biı,şekilde ruıiıı jeriyo,jik bakımları yapıiır, yiiklenici
emniyet için
gerekli gördüğü her türlü ayarı yapaı, tüm İistemlerin
ıoz ve pislikleıden temizlenınc.ıJ
sağlar, Yağlama iŞlernini uygun yağtaı kullaıımak surcıiyle yapar.
Asansörlerin kuwlan hcr av
ıemizlenmclidir. Tesisana kultanıian veiveya kullanılıcuİ dıun ı.,.,
turİu
ınalzeme lc bilıın'ıunı a]et cdevıı vukienicİ ıarallnıian ıeııin ediiir.
r,ıiı<ıenlc] nrma, üur,,İ
içiıı cl bir ücıet lalebinde bıılıınaıııaz,
l2, I,]kipnıanjarı besieien şcbekt. ;cncraüiır,b. alıernaı:l ka; niıkların uygunluğıuıu
sağlamahdır.
l3, §4akine daıresinin ve asansör kuyulırınıı daimi ıytlıılaİııasuııı saglaıuııası ile ınakine
daiıesi
ıe asansör kuyularının bir başka amaçla kullanılmamasını ve guveıİigini
sagtar.
14, kabin, kapılar, basamaklar, paletler, el bantları, eşikler vs gtırunur ytızcylcrinin
temiz
tutulması ve lüın aksaının su, nem vc tozdan özenle koİunmasını İglaı.
_ _
ı5. Asansörün bulunduğu binanın bağlı ol<luğu ilçe Belcdivelerince hir
1,ıl yapıırılması zorunlu

y,
^

ll.

ft,-İ;rrü;;

oian ktınırı:ıllcı. ldıı,e adıııit \'ük]enici ııı.ıılln.iııı .:ıpıııı)ır, Bu 'işJem'
I}ClcıJll-clelc \i!lırılııiı:.ı ıeı',.,iıeıı i:,ııçiıı ]Jıı.t ııııı::ıı.ı !iik,rııiçi ıaıılıİıJan ".rrr,"ır-lİgiı
vatın]ıp, asanlöı
!.ı.rnıIol !'a|ü)rtı :]c 5i:'lılıç ıbı..,. c.j.i;ı ı t l.ıısijiı ııııLLııız ıı;iaılı:-ı
\'üilenıciye avrıca ödeniı,
l6, ljcı.asaısiir ıçin ayrı ;yrı ",.\sıırsüI Bakım Kaııları" diizüjnlcr, haııgi işleıin yapıldıgını bu
kanlala. i$cr, bakın'ıı yapan sorumlu kişi ve idarenin beliılediği -kişİnin ioızaıanı-aıarına
mtıteakip her aym sonunda ldare taıafından beliılenen asansör soruıiılusüa teslim eder,
17. Yüklenici tarafindan hazırlanan "Arıza Bakım Formları" ve..Periyodik Bakım
Formlan''

l8.

ıeıaflarca inıza allıı,ıa alınır.

ilgili gerckii c,ınnilrı ıcıibiılcıi:ıi ıl:ııkııı, asansörlerin TSE re Sanayi ,e
Bakanlıg: .,\sii:ısür \'ıj:ıı,l:lıç]ik l]ü],tiııı]cıiılc. lıı|qıı ıi.iıür]tikteki l8.11.2008 ıaıih ve
ll05ti sı).1ı l{esıı,ıı UJzetc .i\.\J)ı|tlitJ]JD "Asansöı. Bıkıııı r.. lşıetme Yoneınıeİielj:;a ,"
diğer Yönetmelikl€ıe uyguıı olarak bakım-onarıın yapılnıasından, aıızalaıa ınüdüalJ edilerek
.,\sansörlerle

'l'icarcı

gideri lmesinden

soıumluduı.

19. Sğz konusu asansörlÇrin dltzcnIi bakım ve onanmı işi, özel imal ve bakım talimatlannda vc bu
ıeknik şannomede belirtildiği şekitde ve TsE 2ı68 (Asansör bakım kuralları) gereğince
periyodik bıkımları ber ıv (Toplam l2 hakınr) yıpılacakt:ı.
20. \'üklcnici llı,nıa lCa:eııin as:ı ı:.ıiir.ltıı sı,rıı::ı]u uıı ız _-] i.!çıııaı:ııııı sozlcş:nelinıii(eakiben en az
] tliri, gün Jüıı'cJl. ila\ııl) :,),l.!j:.l.'jl |,ı1.,.ı:ıı::ı.,ıki iül.ı]l.,l|]c:l(,ılgill geı,ekcn 3ğiıitıi ticIetsiz
;laıak,veıii,,

2l,

Mevcut asansör kuyu}arıııdaki, nıiüine dairesindeki, asalısör
kalıin kasaları ve eşikleıindeki,

asansör sistcmi ve tesisatındaki yapılan, yapılınası gereken
ve yapılacak tüm Uul.rm ,"
duyu|acak tadilaı, onaııın, rötuiş, vs. işlcr iımaca ucteısi; y;;;l,r.

.,, 1:T:,lTry:l!ıiy,aç
ll,
iırTnal.ır; asansöıler

o*n,
-'-""'

ve asansörlere aiı mekanları, sisıemi ayıınüh biı
şekilje inceleyerek,
dcğişiklikleıi ıckliflerinde iikkaıe alır ve ır".-JJ..''J#
veririer. Fiııa. makine dairesinin. asinsöı kuyulaıının,
asansör sistemi
duruın ve boYuılarda olınadtğı idtiiasıyiı herlıangi bir ıa|epıe bulunamaz ". '.rli",iii-rygr"
,e teı,ııı rerrneı<İJuu
varsa buralarda yapılması zoruıılu

durumu kabul eımiş sayılır.
23. Firma; herhangi bir maha|de
çalışırken, diğer bir inalaıa zaraı ve ziyan verınemek için gcrekli
her türlü önlemi almak zorundatır. Boylesi bir olayın vukuunda
meydanu ga.n ü,., iü"ıi ;"i
ve ziyan fırma tarafından kaışılanır.
24. İdare; üreıim için mahalline getirilmiş bütün ına|zeme ve donaüyı konırol
etmeye yetkili olup,
geıekıiğiııdo değiŞıiıme veı'a ıeddetn,üc hak!ıını saklı ııııar, lji:rnİ:
kııllandığı .olr..İnın r.yu
)'ap(ıjı iŞil] l'ıcr z.ı:ılaı] iıcııl''ı:lı ,.e:clıı]c::k ş..k:ijı qc:,e]il:
iuı-maklı i tiktlnı Iütltiı.
I'irııa; nıalzcnıe rc doııılıııııı iıcrhıııgi bıı şckiltic kur[ııııa"ıııılar:ııı
İebep oluısa. bıı ını]zcme ve
donaııYı iredilikle aYnı üzellik ve kaliıeiie ı.ılııak üzere sağlanıakla yütırnİtıdtır_
Bunun için
idareden ayrıca bcdel ıalep edcmcz.
25. yiiklcnici, bakım ve onaıımı yaptığı vdveya yapacağ asansörler için
şanüyc olarak ldaıenin
asansör dairesini malzemelik, ambaı olaıak düzenliyebilir. Bu ı<onuda ldare ile
koordine
kuru|uı ve belirtilcıı düzen|eıne ve depolama işi tirmava ail olur.
26, \'üklenici, Bakını-oııarıır'ı sırasıntia r e-ı,ıı hcı liiı,]u ırızava kaışı yapılan veıveya yapılacak
ıııüci,ıhale esııasın,.iıı, İciıı'cııiıı .ısıns,..ıı ilc ilgili eluır,,ınlıırının ılıı iştirıki, nezaret etınesini
sağlaı. Aksı ıakdirde riıi:leıııci iirniı }ıcriıangı biı bıkııı.ı o]lat]m ve ar.zaya müdahale
yapamaz.

27. Yüklenici lırma asansörler için 1'MMOB laıafindan yeşil rcnktc çıikcılerunc sınıflanünlması
yapılarak aktifve ç8lışır durumda teslirn cdilcccktir.
28, yüklenici iırma; sözleşmeyi imzalamasına müteakip 5 iş günü içerisindc ayııntılı ve
aÇülamalı PeriYodik bakını onırım iş prog;aıı,ııııı, perivodik buİ,,n_ onur,rn ve anza kontroi
tbylcrini ve gerekli olan tıim detteılc:,i ldaıı;r,c rcrıı., l\1ı,ıuı, iş bu ıeknik
şannaınçyc vğ diğer
IaŞa] ıali:ı;ılİaı'a Ll\gt:ı] .,:.ı|.ıi bir iıı}:ını ı:ıliııı:ııı:.ıııç.-i hız:ılaı, r,e herlıangİ bir ar-za
dtıruıııuntia acıl i]x nıLı,,ıalıulç ıJliıı]iliı .'in hızııiı1 ı1. ı,iırtııııı ısaı.ısöıticn sorunıJu- göreı.lisine
vtrir.
29. Yüktenici fırma tekliflerinde Asansör Yöneğneliği 95/16 AT sertiiikasr, TSE aıafından
verilmiş _ TÜRK STANDARTLARıNA UYoğNLUK BELGESı, HİZİ!,İET YERİ
YETERLıLİK BELGESi, İMALATA YETERLILİK BELcEsl, Sanaü ve Ticalct Bat<anlığı
talrlllndan ı,erilen S.{]\iAYi siCiL Bt]I-Gü]si, TEK\İK YETFRI-1t.lK BELGESl ve tSö
:0l]ı}-20ü]l K{LIrE i}Fl (]|iSI t,lı:,:,ı|ıJıı. \'iıl,]cılic,. bıı serıiİikayı sözlcşmcniıı
in,ızılannlasıı,ıı nıüıcıiıi;: :{ g].i:) ıtıı]J( ld;ıı.;1... ıeıiını c"icı
J0. ldaıeYe ıekılk deslek lcrmeL ın,ıacıyla scrvis personclleı,inin kiııliği öırcerien lılareye
bildirilir.

PERİYODİK BAKIM DÜZENİ

periyodik bakını diizcninde yapılan kontrolleıde ayarlanması gerekcn,
tımir edilmesi gereken
ı,cl,eya cksik olan unsurlaıdan ı,ın]amlanmısı gerekcıı hcr tüılii işi yükienici fiıma kuiumdan
hlıhangi bir ck iicreı ;sic::ıçıj,.ıı iJı,:rı:iıı (,|],ı\] il. \]ıJ]
l. Fıcır alırı, ıl'cı .iisk iılı,şıııliıı ı,t, Irclı hiı]ıııillılıııııı kt)nırol, ayarlarının yapılınasl,
aksalilıklaıının gıdeıilmesJ. a},!ıç:ı, tien ilc kısııı,ık arası al ııları 1-alıiır.
, \lotoı yaıaklaıı, ıa}u:ik ve saptlrma kasnağı, motor yaıakları»ııı ı.rii.ıigini
yapur.
3. Motor fanı, koruma sisteıni, nıotoı elekırik bağlantısı, kıblolalaıın topraklama sisteminin
kontıoltlnü yapar ve aksaklıklan giderir.
6

4.

l{ız regülaıörilnün, alı ı,e üsı kasnakları, Icgülaıör haları !c ıogülalöı ağırlığıııın konııolünü
yapar.

Moıoıda işleycn akssİnlardo gürüıtu vğ s8İsnıının kontıoıünü yopar, aksaklıklan giderir.
Makine dairesinin genel temizliğinin ve fiziki konırolünün yapılmasını sağlaı. Bu kontıolde;
ı. Makine dairesinin TSE standan ve normlarına uygunluğunun kontroltlnü yapaı.
b. lvlakine dairesinde bı:lund,,ıııılıııası nıecburi olııı ciiıız. ekipınan, şleı, edevaı, malzeme vs
ilc ul,ırı r,c ikaz lerlıalııı. işaiclleıııclc:,. li iı i i ı iı ıı ıc işlcınıc ı,ıiinıaı]arı. bakııııcı tirmaya
aiı irtibat bilgilerinin konııolünü !]":tıkcı konlrolü) yapaı.
c. lvlakine dairesinin kapı, ıııcnıeşe, anahlar, kilit sistcnılerinin koı-ıırolünü yapar.
ıl. Makine dairesinin içinde veya kapı girişinin eııaiındr her türlü iç/dış cephe kaplamasının,
boya/badanasııın kontoliinü yçır.
e. Makine daircsinin ıabii havalandırılmasınln kontİolü, havalandırma panjuııınun kontrolü
ve bakımını yapar.
f. Mıkine rlairesİnin sıcaklığııııı k()ııtr()lüı]ü ]-uDuI icercktigi ıİuruıılaıdı makine daİresİ
sıcakiığıııı çı.ıJışnı:, ı ı.ı L i !. ı i.| J(,.iliiüi]..i :ç.,ı r!,!üllJİ;]1i]lı \c,\'c\ö ı5ı[ılİ]aslnln temini
içiı yapılacak işleri rapor crier..;
g. Makiııc dairesi aydınlaıma tesisııınıı kontrolünii yapar ve aıızalı olan yerleri ıamir eder.
h. Makine dairesinin bvanının konırolünü yapar.

5.
6.

ı,ı

,,

.

ı

ı

KLIMANDA TABLostI vE ELEKTnİx

l.
2.
3.

:

ı,rsıırıı İır İı-clıİ çALIşMALAR

ı,ılç l.,iı clckl:,ik ııılı:zinlcjcıiıliıı \e t,,ı!lltı)iıliııtnln
iublu içer:s:ıı.lcki i]i.ıjiJı,t] ,,ç .,içıııc:iı.c:ıı: ı.,rü]l]!,Irü"l \iIl"ıı
jagliıı,
Sigona, traıb, oı,ıaiılaİ ı,Lı. çlcı]ı;ııılalıı k0niıo]üıü
Koülıakıijı,.

k(.11ırOltini,ı üapaf.

,l, T;büo gerilimlerinin ve ıopraklamanın kontroltinü sağlar,
5. Elekııonik kart malzemelerinin ve bağlanıılarınn kontıolünü y,par,
6. Kumanda ıablasınrn hava vĞ yrımuşak fırça ile temizliğini yapaı, yapaı,
7. Topraklarııa ıölesi ve diğer cmniyet dcvrğsi kontaklannın kontıolünü
8, Nihai kesicinin konırolünü alur
'l'ennik
}

9.

ısl kt,nı.t(,lünüD \,lpl:lnJüıI:: s:ığ.ıI

Cüç ıesisaıı bığlanıılarıııın itoıııı,uliırıı ),ai,ııı,
yapaı.
Kaülo kunatlarinın, kabloların, ıopraklanıa kablosuııı.ıır. kleıııenslerin kontıolünü
yaPü,
12. Acil kurıarma guç tcrtibahnın (kata gctirmğ) kontrolünü

l0.
ı

ı.

ıi,
--

yapar. (şcbekedeki faz değişimlcrindon meydına
g.ı"uii"".t ı,.r $rlü arızadan firma soiı.unıu olup, bununla ilgili önlcmlcr daha önccdcn lıı

nu,

ı.ont

oı ioıesının tonıroıunĞ

ıarat'ından alınır.)

lt.\\ L.\lt YE Kt \ t- [,\İTı,,t-ı,ıüi\ ı,ı.

l.
2.
3.
,l.

5.
o.
7.
6.
"

iı (;iı-i ("\1-1Ş\l,\ı,,\li

Koıısolların cıvan ve soıııuılaıııı koııııolünü yapaı,
Flanş bağlanıılarının kontrolünü yapaı,
yapar,
Raytınnlağlanıılarırun kontıolü, tcmizliğini ve yağlanmasını

konuoltlnü yapar,
AEırlıkların ve ağırlık patenlerinin
-halaıının,
makaralarının konırolil ve yağlanmasını yapar,
Üg. zinciri vel-veya
siviçlerinin koııırolünü yapar,
uıar:oıiı ıaıı;ıonlarin ko:ıırıılü. r,ığ iknlılı r ıplinıı,l, tıınil,cı
yiılıır,
.\Iı re i,lsı sııiır şılteılcri. kı.ıi,tı içi ıil,p ;lılıc:,leri:ıiıl k,,:lıı-iılılııtı
temizliğin yapılmasını ve
laşı,vıcı halarların ıespıı rcrleİınin,'gerginlikleııniu konıroiünü,
ipıiküenmc ve kopuklarının kontroltlıü yapar.
u"J*l"i,g;t" aengelerımesini, halat ıifleri;in

().

l{ız :,cgıılıı;,1 |...]tiılIt]ı|| l(.ı.,ı

\

|ı...,ı]ü;j..

5ı\içlcıi \c kıı ;.ı.:cıl;ııııı: t.,,,;,,İ;;r

:9
lf*ljl9l kablonun
ll. }leksibil

12, Kat buton yerleri,
sağ[aı.

.,,;:";

'

koııtrolüııü 1apar,
gosıcrgeıeii, yön oklaıııun konıroıüıü ve
aksaİlıklarının giderilmesini

laı

13. Kuyu içinin ve diblnin temizliğ iie fiziki kontrolünü yapar.
Bu kontrolde;
ı. Kuyunun tabii havalandırmasının kontıolOnü yaw;.
b, Kulu al'dlnlaınıa ıesisaııntn , Kablrılar. ıınıatırl'er ı
e iınıpulleıi. analııarlar.
),apaı,

vs.) konırolünü

t,. Kuıu5g.paı.x151leriniı:1..\1:ıııııçkuı.u,,uçukıl!,sıcl
s!sicı]ıleri) kontrolünii yapaı.
d, Kuyu
su
olup
konıro|ünü,
vuısa bu .ryrn
.dibinde
.olnıadığının
boşaltılmasııu, ıekrar su birikmcmesi için gerckli
ça|ışmalan, g"r"hıgına.iı"kt"ııi
sistemi kurulaıak su tahliye işlcmlerinin yıpılmasını saolar.
c. Kuyu içerisinden başka bir ıesisaı geçirilİp geçirilmediğnin konıroltrnü yapar.

,ygii'ii,

KAItİN İL[ iL(;iLİ Ç..\ı-ıŞ}l.\ı-.\lt
l, lJuıon yeı,lcı, ı1,,1ııilaln]i|. .lr.ılı]).

2.
3.
4.
5,
6.
7,

sısıcmlerin kontrolüni:

;

apur

il!;i

.ı\jLı].i.iI,1,1,t. lliı

\ .|. üı.ldl

ş.nıa.

i".p"

rl.na di;-atbn. ıelelbn vb,

Kabin iskeleti bilumum bağlanı eleııanlarının kontrolünü yapar.
Emniyet tertibatı ve kontaklann konıİoliınü yapar.
Paıaşüt mekanizması vc fren bloklaıının kontrolünü yapar.
kat seviyelcrinin, duruş vc kalkış hassasiyetinin ayıııanmas, v€ sarsınıtnın kontmlünü yapar.
Kabin paten|erinin kontroliinü ve yağdanlıklara yağ ikmalini yapaı,
Kapı konlıkları ı e li,ılt_ıseliıı k,,ııl:t,iaıi] \.(. x\ ı].lırı|]ı ü,ıpıI.
Kabın aşırl 1ük sistcınlcı iı)iIü k,]] ıi l u1.1ıüüti ıc urallartlll t;ıuar.
9. Kahin içi ııyarı lcılıalarıırıı koıılı.ıılünü 1.u1.,or'r," ,,rr.o'"İrik lik lerı tanıamla.l.
l0, kabin üstü revizyon panosunuıı, ıevizyon kaıının, revizyon akü setinin, revizyon
şaıtcri,
aşağı yukan vs. buloaloıın konlİoltınü yıPaİ.
Kabin içi-dışı kat göslergeleıi, display, ses yayın sistemlcıinin konlrolilnü yapar.
l2. Kabin içi ıeınizliğiııi yapar.
l3. Kalıiu kasıaiı, iıarşı ağırlıi, ial lıı,ı, pıtcı.ı \.!, L.!.]ı\itı.a]ııııü k!x]iroli.in(i ),apır
l.|. Ka'oiıı h!ı L,I niı(ı:ütiii \;ü|]..I

ll.
ll.

ı(APlLAlt iLf,, iLGiLİ çALışMALAR

l,

2.
3.

],

5.
6.
7,
8,
9,
l0,

otomatik kapı ınekanizmasının (kapı moıoıu, dişlı, zincir, kapı halaı, kapı makarası, raylar,
kapı konsol bağıailıhı8n, vb.) kontrolünü, ayırlarını, aynca, fotoscll konıroıiınü, sıkışma
(kuweı) kontağı ve emniyct çılasının konırolünü yapar.
Kapı siviçlerinin konırolün(i ve ayarlarını yapar.
Kalıin kapısı, kal kapısı ı'e ılısarn]arınıı,ı (kapı l:alaıı. ı],ıakarası, rayları vb,) kontroltınü ve
avarlarıııı yapar.
Al1 ray vc paıenleİin konıı,t,lünü ve alaılaıı:ıı 1,apıu.
Kapi kilidi vc lış konıaklarının konuolünü ve ayarlarını yapar.
Kapı yay, ray ve menteşclerinin kontıoiiinü ve ayarlarını yapar.
KaP! oıomaliği ve pompasının kontrolü ve ayarını yapar.
Kapı amorıisörlerinin, kapı kızaklarııın kontrolünü ve ayarlaıııu yapar.

Kapı kapann]a§ı \,!. gecikııı( zamaı]ıııtn koıtrolü r,e avarlaııması, her katıa çıılışmı

konırolüntln yapılmasını sağlaı.
Kapıliııın, ıa;-, cşik ve aksesuiırlarıı,ıı;ı geııcl

ıenıizliğııi 1;ıpır

ile silinİıesi, koru.!,ucu bakıllı YıpılınJsıüı sığlar.

"W

ve çclik

!l.

Asansörlerde hangi anıaçla olıırsa tılsun
çalışılırkcn. kıpıya ..llakım
..ıl
veyir
arlzalı'' ibaıesı ı.,zı iı lıir url icı h.rsı ;. ı .l,, )azısııı l,..ıvıı,
çılışıvor

vardır. Asansör

ı\RIZAYA MÜDAHALE sÜRE§İ
sisıemdeki artzanın yükl€niciye^ yazılı, sözlü velwya telefonla
habcr verilmesindcn itibarçn
anzalaıan sistemc mesai saatleri, gcncl ıatil
ve
bayramıaıda
.-.i 2 ;; l;;;;;;
.gitnlcri
mtldüale edilir ve asansöılerin hepsi gUvenli
şeİilde çalışır haİe getirilir.

}ı.ADDE 3. YÜKrtrNiciNiN YÜX t]}ILi]Lı,;Kı[Ri
l. \'iikleııicı. sözleşırıeniı gcçcı,IıJı!i.siiı,csiııce lıc-ı, .ıi, ( lcıp:aııı i2 bakınr1 bakıın
Bakını
halia içeıisinde vcya -ldarenin ıalebi ıJoğruitusıııida- halia sonu Cuınarıesi -v.-apar. yop,İİr,
eünl'..ı
aıızıya müdahaleler ise hafta içi, hafia sonu ve ıesmi uıil gııntcrinde aJ aorani Ja"r.
Yüklcnici ku|lan:m esnasında. temel. sağlık, güvenlik ve eminyeİ gereklerinin devaırılılıgını
tcmincıı bakım yapar. yüklenici teklı{ini vcrirkcn hafta sonu ,ey"- ıana ıçi
çışmaya glıe
teklifvçrir, bu sebeple idareden ek bir ücret ıalebinde butunamaz.
2, Baklnı yapıııkla göıevli pcrstınclin uğııl,ılıilecc ğ1 iş kazılılı ile bu kişileıin iiç(iııcü kişilcrc
rc i§ansörlcrc dı'ğrudaı rı Ja ilıılııiı ııl.ııık ıc,rt,gçk]rıi zıraılardan yüklenici kusursuz
sıırt:ıııItıdır
3. Asansöı,ler için geıekli oiaıı bıkııı,ı ıııalzc:ıcluri (Yağ, ıisıübü. grcss, iilıings malzemtler,
cır,aıa, sornun, rondel4 vida vb.) yüklenici firmadan ücretsiz ıemin edilir.
4. Asansörlerde yüklenici firmoıun adres ve telefon bilgilerini içcren tevhalar olmalıdır.

5.

Y0klenici asansörlçrin yılıık konırolünü vaptırmak iizere, bağlı bulunulan beledi.venin ilgili
birinıi vcya "tiickırik \1ilhcn,lislcri Otlısı. N,lıkinc \1iıhen.li.leri ()tiası" iie koordİne kunıİak
sırcliIic iısilIt5irl.ıiı: i'l],:^ ll;(i]ı]( j(!.li:lIi]]lı;i:ı] {ı, .iil::ıı izıi: L}clgeleriniıi' alınması
iÇin, gerı.'!,ili bülüıı iŞ lt ı)lcüı]lel'yı,ıklgıici :iı,ını ııı,aülıdaıı zaıııaıııı:cla ıakİp ettilir ve idareye

|,,ildiriliı.

6.
?.
8.
9.

Yüklcnici; Makinc daiıcsinde "Elektrik Ba$aıl Pğeleri'' ilc ''Asans6r Kunırma
Taümaılan" bulundurur, ayrıcı; asansöı makine dairesind€ mevcuı yönctmeliklcr ve
standartlar gereği buIunıluı,ıılması ıııecburi olan araç gereç v.s. ıechizatları bulundurur.
\'ııklıııiı;-apalak!lııı kü,ni:(]lle. sı,ı;ıcıi clsjL .,lil|]:]rı içsl.iı.Ji) ütrclsiz olarak laünaınlar.
YuLleııie i bak:ııı r'e .tIı./Jiiıı.ı ı'ııLiJ.ı]1,]lc sıı.ısı:ı(liı alşıılıllış, \ıü.ırıiıınlş relı arızalaruııış ırlaıı
parÇalaıı ldareyc oildimıck zı-ııuııtlııdır. Değişnıesi gerekeıı parçanin lıjareıin ıııııyı alıııdıkıaıı
sonra yerinden sökiilmesi, yerine takılması, çalışır lıalde ıeslimi firma taıafından ücıetsiz

yapılıı.

Yüklcnici asansörlcrin yedek paıçalannı stoklaında bulundurmak zorundadıı.
Monıaj esnasında parçalorın arızalaıuıasından yüklenici sorumludur.
l0. Periı,odik bakıııı ve onaIın-]. ıxrça değişimi. aı,:zanı:ı giderilmesi. vs. sırısında veya
s(ı:lr.ıs]ıı!ia, sjslaıl]!ie \(i.] .,.:eıı,ı tııi:ı,.:.ıı,.ı ,lL.lıı.-.ı: .ılı.ı \.1 d;l lJrdln.]cl Pııçalaıdaki ve
aksı:l'ı,.ıl j,ık l htı'ıiırii: ış',!, i),.lı]i!I .jl,i\L.li]. l.,ıküi,:i, [cjıİ]. kJ)i]ak. ıaşliıııa, Jcln,ıe, dış açma,
ınalzeııcnin nıahalliııdeı başka bir yeı,e göıürülulcsi, geri gcıirilıııesı, lıurda ınalzemenin
ldırenin belirleyeceği vğ/veya gtisıereceğ.i yere nalıliyesi, vs.) 1,ilklenici lirnu taıafından
ücreSiz olarak yapılır.

