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BOZOVA KALOLİFER KAZAN VE BACA BAKİM ONARİM ŞARTNAMESİ

kalorifer kazanı ve baca bakım onarlm yapılacaktır.

Kalorifer kazanı duman boru kısmı temizlenip kaçak sızıntı kromlaŞma vb. sıkıntılar giderilecek

Kazanın kapak kısmı çamur,filtre ve zarar görmüŞ olan Yerleri tadilat YaPılacak.

kazan cehenemlik bölümü çamuru kronlaşma vb. sıkıntılar giderilecek

Bacalar çatldan baştamak üzere içeriye doğru kazan kısmına kadar temizlenecek.

Bacaların iç ve dış kısmında meydana geten kronlaşma zedelenme vb. sıkıntılar giderilecek'

Günlük kalyak tankının filtre ve dış temizliği yapılacak.

Brülöre bağlı olan kalyak ısıtma amaçıyla kullanılan günlük portların filtre ve dıŞ temizliği

yapılacak.

şartnamede belirtilmeyip yapılması gerekli zorunlu işleri yüklenici fırma tarafından üÇretsiz

yapılacaktır.

10_ Makine ve teçhizatların temizliği yapılacaktır.(Pistik tutucular dahil)

11- Bakım işlemi bittikten sonra çevre temizliği yapılacaktır,

12_ iş kanunu ve güvenliği için gerekli tüm tetbirler alınacak doğacak bir sorundan Yüklenci

sorumlu tutulacaktır.

13_ Üçüncü kişilere verilecek tüm zararlardan yüklenici sorumludur,

L4_ Arızalı parçaların yerinde tamir edilmesi yerinde tamirleri mümkün olmuYorsa tüm nakliYe

üçreti yükleniye aittir.

15_ Değişim ve tamir sırasında oluşacak zararlardan yüklenici sorumlu olacaktır,

16_ Değişim gerektiren tüm parçaların listesini hastane idaresine firmaların açık adres veya

kaşesini taşıyan servis bakım belgeleriyle bildirecektir. Parçalar kurum tarafından temin

edilecektir.

17_ Temin edilen parçalar bakım fırması tarafından ücretsiz yapılacaktır,

18_ Değişen yedek parçaların arızalı olanlarının tamamı hastane teknik servise teslim edilecektir,

19_ yapılacak işlemler muayene komisyonu tarafrından onaylandıktan sonra ödemesi

yapılacaktır.

20_ yüklenici fırma sezon bitimine kadar arızaları ücretsiz müdahale edecektir,
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BozovA DEyLET HAsTANEsi gnÜı_ön rrrııir şnnrııavırsi

1- Brülör bakım onarım yapılacaktır, 1adet

2- Brülör şaşe kontrolu yapılacaktır,

3- Brülör işletme ve emniyet elemanları kontrol edilecektir,

4_ Ateşleme elektrot ve konumları kontrol edilip temizliği yapılacaktır,

5_ Alev fotoset konumu kontrol edililip temizliği yapılacaktır,

6- Brülör fan,motor ve hava prosestatı temizliği yapılacaktır,

7_ Türbülatör kontrol edilip temizliği yapılacaktır.

8_ Elektrik ekipmanları ve malzemelerı kontrol edilecektir

9_ Brülöre bağlı olan kaynak ısıtma amaçlı kullanı|an günlük potların rezistansları kontrol ediliP

filtre ve dış temizliği yapılacaktır,

10- Ön ateşleme lpg tesisatı kaçak kontrölü yapılacaktır.

11_ yakıt pompası basınç ve kaçak kontrülü yapılacaktır.

12_ Brülör devreye alma standardlna uygun olarak devreye alınacaktır,

13_ yanma ayarlarının düzenlenmesi esnasında baca gazı analiz cihazı ile Yanma kontölü

yapılacaktır.

14_ Baca gazı analiz sonuçları servis raporu ile teknik servise teslim edi|ecektir,

15_ şartnamede belirtitmeyip yapılması zorunlu olan işler yüklenici bakım firması tarafından

ücretsiz yapılacaktır

16_ Makine Ve teçhizatların temizliği yapılacaktır.

].7- Bakım işlemi bittikten sonra yer temizliği yapılacaktır,

18_ iş kanunu ve iş güvenliğine göre gerekli olan tedbirleri alacak ve tüm sorumluluklar Yüklenici

bakım firmasına ait olacaktır.

19_ üçüncü kişilere verilebilecek tüm zararlardan yüklenici bakım firması sorumlu tutulacaktır,

20_ Arızatı parçaların yerinde tamir edilmesi tamir mümkün değilse tüm nakliYe ücretleri Yüklenici

bakım firmasına ait olacaktır.

21_ Cihazların bakım onarım veya parça değişiminde doğacak kayıP ve zararlar Yüklenici bakım

firmasına ait olacaktır.

22_ yüklenici bakım firması cihazların arıza durumunda veya bakım onarlmın esnasında değişmesi

gereken parçaların listesini hastane idaresine firmaların açık adres VeYa kaŞesini taŞıYan servis

bakım belgeleriyle bildirilecektir arızalı parçalar kurum tarafından temin edilecektir.

23_ Temin edilen parçalar ve sarf malzemeler yüklenici bakım firması tarafından ücretsiz

takılacaktır.

24_ Değiştirilen yedek parçaların arızalı olanlarının tamamı hastane teknik servisine teslim

edilecektir.

25- yapılacak olan işlemler muayene komisyonu tarafından onaYlandıkltan sonra ödeme

yapılacaktır.

26_ yüklenici firma bakım dışında sezon bitimine kadar arızalara ücretsiz müdahale edecektir,
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