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9 ADET KONTROL SİSTEMİNİN 2019 YILINA AİT PERİYODİK BAKIM HİZMETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

MADDE 1. İŞİN KONUSU

1.1. Eti  Maden  İşletmeleri Genel  Müdürlüğü  Kırka  Bor  İşletme  Müdürlüğü  bünyesinde
bulunan fabrikalardaki  Kontrol Sistemlerinin  2019 yılına ait periyodik bakım ve kontrol
hizmetlerinin yapılması bu şartnamenin konusudur.

1.2. Bu teknik şartnamede kısaca; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü “İDARE”, Kırka
Bor İşletme Müdürlüğü ”İŞLETME” ihaleye iştirak etmek isteyen firmalar “İSTEKLİ” ve
üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli “YÜKLENİCİ” olarak tanımlanacaktır.

MADDE 2. İSTENEN MİKTAR

Aşağıda detaylandırılan, periyodik bakımı yapılacak olan kontrol sistemleri 9 adettir.

MADDE 3. TEKLİF KAPSAMI VE YAPILACAK İŞLER

3.1. Yapılacak İşler: 
İŞLETME’nin  tesislerinde  kullanmakta  olduğu  PLC,  DCS  ve  SCADA  yazılımı,

kontrolörleri,  haberleşme  ve  giriş-çıkış  kartları,  operatör  istasyonları,  mühendislik
istasyonları,  sistem sunucuları  ve sistemlere  ait  network bağlantıları,  hublar  ve yazıcıların
periyodik olarak kontrol edilmesi ve sistemin çalışması için gerekli bakımlarının yapılması ve
sistemin  arızası  durumunda  sisteme  müdahale  ederek  arızanın  giderilmesidir.  Ayrıca
sistemlere ait OPC ile veya direkt haberleşen bütün ünitelerin (Polish Filtreler, Kurutucular,
Çözme Oluğu, Santrifüjler,  Paketleme vs.) kontrol sistemi tarafındaki  gerekli  bakımlarının
yapılması ve arızalarının giderilmesi de bu iş kapsamındadır.   

3.2. Teklif Kapsamı: 
2019 YILI PERİYODİK BAKIM YAPILACAK KONTROL SİSTEMLERİ

1
Boraks Pentahidrat 1 ve Dekahidrat Fabrikası
(Server ve yazılımı ortak-Donanım kısmı ayrı)

ABB 2 adet Sistem 800XA

2 Boraks Pentahidrat 2 Fabrikası ABB Sistem 800XA

3 Boraks Pentahidrat 4 Fabrikası ABB Sistem 800XA

4 Çözme Oluğu Ünitesi 1-2-3 ABB 3 adet AC 800F

5 Kırma Eleme Tesisi ABB AC 800F

6 50 t/h Kapasiteli Kazan Ünitesi ABB
800XA - DCS PM861 - BMS

PM865

7 70 t/h Kapasiteli Kazan Ünitesi ABB
800XA - DCS PM861 - BMS

PM865

8
Susuz Boraks Fabrikası-1-2 Tesisleri 
(Server ve yazılımı ortak-Donanım kısmı ayrı)

ABB  2 adet Sistem 800XA

9 Değirmenözü 2.Paketleme  Tesisi ABB  Sistem 800XA

3.3. Tasarım Parametreleri: 
Bu madde boş bırakılmıştır.
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MADDE 4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

4.1. Çalışma Ortamı: 
Bu madde boş bırakılmıştır.

MADDE 5. İŞE BAŞLAMA TARİHİ, TESLİM SÜRESİ, TESLİM YERİ VE 
ŞARTLARI

5.1. İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalanması müteakip işe başlanır. 
5.2. Teslim Süresi: İşin süresi 31/12/2019’a kadardır.
5.3. Teslim Yeri ve Şartları: Bu madde boş bırakılmıştır.
5.4. Bateri Limit: Bu madde boş bırakılmıştır.
5.5. İdarenin Sorumluluğu: Sisteme yapılan bütün müdahaleler, yapılan işler ve yazılımsal
değişiklikler İŞLETME yetkilileri nezaretinde yapılacaktır. İDARE, YÜKLENİCİ’ye kontrol
sistemleri programlarına erişim için gerekli olan izni (şifre vb.) vermekle yükümlüdür.

5.6. Yüklenicinin Sorumluluğu: 
5.6.1.  Yüklenici firma, sözleşme bitiş tarihine kadar eşit aralıklarla olmak şartıyla toplam 4
(dört)  defa  sistemin  periyodik  ve  koruyucu  bakımını  yapmak  ve  bu bakımı  rapor  halinde
İŞLETME’ye  ve  İDARE’ye  sunmak  zorundadır. Bakım  sırasında  YÜKLENİCİ  teknik
uzmanları (en az bir adet Elektrik Müh. veya Elektronik Müh. veya Elektrik- Elektronik Müh.
ve  gerekli  görülen  teknik  personel)  tarafından  ekipmanların  kontrolü  ve  sistemdeki  tüm
ekipmanların gerekli temizliği yapılır. Bakım süresi içerisinde İŞLETME’nin istediği mevcut
ekipmanlar üzerindeki yazılımsal değişiklikler yapılıp sisteme entegre edilir ve bunlardan ek
ücret alınmaz.
5.6.2. Yapılacak periyodik bakım çalışmaları İşletme şartlarının elverişli olması halinde Mart,
Haziran, Eylül ve Aralık aylarının birinci yarılarında gerçekleştirilecektir. İşletme şartlarının
elverişli olmadığı veya yapılacak periyodik bakım çalışmasının üretimin aksamasına neden
olacağı  durumlarda  İŞLETME’nin  belirleyeceği  bir  tarihte  periyodik  bakım  çalışmaları
yapılacaktır. YÜKLENİCİ, periyodik bakım çalışmaları için İşletmeye gitmeden en az 2 gün
önce İŞLETME’yi bilgilendirecektir.
5.6.3.  YÜKLENİCİ’ye  ait  her  an  ulaşılabilecek  en  az  2  telefon  numarası  İDARE  ve
İŞLETME’ye bildirilecektir.
5.6.4.  Kontrol Sistemlerinde meydana gelecek herhangi bir arıza durumunda; İDARE veya
İŞLETME  tarafından  arızaya  müdahale  istenildiği  takdirde,  İDARE  veya  İŞLETME
tarafından YÜKLENİCİ’ye bildirildiği andan itibaren en geç 4 saat içerisinde, YÜKLENİCİ
gerekli sayıda ve bilgide personelini görevlendirerek online uzak erişim ile arızaya müdahale
edecek ve sistemin çalışmasını sağlayacaktır. Eğer meydana gelen arıza uzaktan bağlantı ile
giderilemez ise; YÜKLENİCİ en geç 24 saat içerisinde arızaya yerinde müdahale edecektir. 
5.6.5.  Tüm kontrol sistemlerinde  meydana gelebilecek arızalarda sisteme ait  herhangi  bir
donanım değişikliği gerekiyorsa yüklenici bu talebini önce işletmeye yazılı olarak bildirecek,
İŞLETME’den alınacak onayı müteakip üretimin aksamasına izin verilmeden en hızlı şekilde
gerekli  değişiklikleri  yapacaktır.  Donanım  bedeli  servis  hizmet  bedelinden  harici  olarak
fiyatlandırılacak ve İŞLETME’ den talep edecektir.
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5.6.6. Yüklenici firmanın sistemi çalışır duruma getirmek için ilave olarak kullanması gereken
malzeme ve modüllerin bedellerini servis hizmet bedelinden harici olarak fiyatlandıracak ve
İŞLETME’den talep edecektir.
5.6.7. Yüklenici firma DCS’lerin haberleştiği üniteler ve diğer kontrol sistemleriyle (Polish
Filtreler,  Kurutucular,  Çözme  Oluğu,  Santrifüjler,  Paketleme  vs.) yaşanan  yazılımsal
haberleşme  sorunlarını  çözmekle  mükelleftir.  Haberleşme  sorunu  kurucu  firma  veya
haberleşmeyi  sağlayan donanım kaynaklı  ise bununla ilgili  İŞLETME ve İDARE’ye rapor
sunacaktır.  Rapor  sonucunda  İŞLETME  veya  İDARE;  donanım ve  devreye  alma  hizmet
bedelini  servis  hizmet  bedelinden  harici  olarak  ödemek  koşuluyla  Yükleniciden  problemi
çözmesini  isteyebilir.  Yüklenici  böyle  bir  durumda  en  kısa  sürede  problemi  çözecektir.
Yüklenici,  kullanmış  olduğu  donanım  ve  devreye  alma  hizmet  bedelini  İşletmeye
faturalandıracaktır.
5.6.8. Yüklenici firma DCS’lerde çıkabilecek lisans sorunlarını çözmekle mükelleftir. Lisans
sorunu kurucu firma ile alakalıysa İŞLETME ve İDARE’ye bununla ilgili rapor sunacaktır.
5.6.9. Yüklenici  firma  sorumlu  olduğu  sistemlerde  karşılaşılan  programsal  mantık  dışı
olayların sebebini bulmakla ve gerektiğinde İŞLETME’nin onayı alındıktan sonra programa
müdahale ederek sorunu çözmekle mükelleftir.
5.6.10.  Kontrol Sistemlerinin çalışması ile ilgili olarak; İDARE veya İŞLETME, çalışmakta
olan  Kontrol  Sistemi  programlarının  revize  edilmesini  isteyebilecektir.  YÜKLENİCİ,
programların  çalışması  ile  ilgili  revizyon  talebini  ve  yeni  çalışmaya  ait  revizyon  tarifini
aldıktan  sonra,  İŞLETME  ile  mutabakat  sonucunda,  işi  belirlenen  sürede  tamamlamak
zorundadır. Revizyon tarifi ve süresi konusunda yapılan mutabakat kayıt  altına alınacak ve
karşılıklı  olarak  imzalanacaktır.  Revizyon  programların  çalışması  ile  ilgili  olarak,  Kontrol
Sistemlerinin vereceği tepkiler izlenerek en iyi çalışma durumu belirlenecek ve revizyon işleri
son haline getirilecektir. Revize edilen programların son hali iş bitiminde İŞLETME’ye teslim
edilecektir.
5.6.11.  Kontrol Sistemlerinin çalışması ile ilgili olarak; İDARE veya İŞLETME, çalışmakta
olan  Kontrol  Sistemi  programlarına  ilave  programlar  isteyebilecektir.  YÜKLENİCİ,
yapılması  gereken  ilave  programlara  ait,  programların  çalışması  ile  ilgili  program tarifini
aldıktan sonra İDARE veya İŞLETME ile yapacağı mutabakat sonucunda belirlenen sürede
tamamlamak zorundadır. İlave program tarifi ve süresi konusunda yapılan mutabakat kayıt
altına  alınacak  ve  karşılıklı  olarak  imzalanacaktır.  İlave  programların  çalışması  ile  ilgili
olarak, Kontrol Sistemlerinin vereceği tepkiler izlenerek en iyi çalışma durumu belirlenecek
ve  ilave  program  işleri  son  haline  getirilecektir.  İlave  yapılan  programların  son  hali  iş
bitiminde İŞLETME’ ye teslim edilecektir.
5.6.12. YÜKLENİCİ periyodik bakım, arıza giderme işlemleri, revize program işlemleri ve
ilave program işlemleri sonrasında, yapılan işlemlerin detaylı olarak yazıldığı Servis Raporu
düzenlenerek  İDARE  veya  İŞLETME’ye  sunacaktır.  Servis  Raporu  arıza  sebeplerini  de
kapsayacaktır  ve  İŞLETME  gerek  gördüğü  takdirde  tekrar  aynı  tip  bir  problemle
karşılaşmamak  için  YÜKLENİCİ’den  alınması  gerekli  olan  tedbirler  ile  arızanın
giderilmesinde izlenecek yöntemlerle ilgili bilgi talep edebilir.
5.6.13. Periyodik bakım ve kontrol işleri esnasında İŞLETME’nin talebi üzerine YÜKLENİCİ
tarafından  kontrol  sistemleri  programları  üzerinde  değişiklik  yapılması  durumunda  bu
programların son hali iş bitiminde İŞLETME’ye teslim edilecektir. 
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5.6.14. YÜKLENİCİ, kontrol sistemleri programı üzerinde istenebilecek değişiklikleri yerine
getirebilmek için gerekli programlama ve yazılımı yapabileceğini garanti edecektir.
5.6.15. YÜKLENİCİ, sistemde oluşabilecek arızaların tespiti ve giderilmesi amacıyla sisteme
uzaktan  müdahale  edebilecektir.  Bunun  için  İŞLETME  YÜKLENİCİ’ye  internet  çıkışı
olmayan ancak uzaktan izleme imkanı veren(BGYS protokollerine uygun) 4,5G VIN Modem
temin edecektir.
5.6.16. Yapılacak ilk periyodik bakımda, YÜKLENİCİ tarafından temin edilecek harici bir
hard  diske  sistemde  bulunan  tüm  bilgisayarların  (operatör  istasyonları,  mühendislik
istasyonları) sabit disklerinin IMAGE dosyaları ve programların yedekleri (backupları) alınıp
İŞLETME’ye  teslim edilecektir.  Sonraki  periyodik  bakımlarda  da güncellenen tüm veriler
İŞLETME’deki bu hard diske aktarılarak yedeklenecektir. İşletmede yapılan son bakımların
ardından  tüm kontrol  sistemlerinin  program yedekleri  İDARE’ye  harici  bir  hard  disk  ile
teslim edilecektir.

MADDE 6. İSTENEN BELGE, BİLGİLER VE NUMUNE

6.1. Yükleniciden İstenen Evraklar:
 Çalışanların isim listesi
 Nüfus cüzdanı örnekleri
 Güncel tarihli SGK işe giriş bildirgeler
 Mesleki yeterlilik belgeleri
 Firma bünyesinde  görevli  iş  güvenliği  uzmanın  (A veya  B sınıfı  olacak)  ve işyeri

hekiminin İSG Katipte kayıtlı olduğunu gösteren belge çıktılarını
 Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, kişisel koruyucu zimmet tutanakları 

İşletmeye verilecektir.

MADDE 7. TEKLİF ve ÖDEME ŞARTLARI

7.1. Teklif ve Ödeme Şartları: 
 İhaleye girecek olan firmalar işin tamamı için Türk Lirası üzerinden teklif verecek olup kısmî

teklif yapılmayacaktır. 
 Teklif verecek firmalar kendi bünyesinde çalışan en az 2 yıl deneyimli 2 adet anahtar

personel listesini ve bunların sahip olduğu DCS sertifikalarını teklifinde sunacaktır. 
 Teklif  verecek  firmalar  teklif  fiyatının  en  az  %50  si  kadar  iş  deneyim  belgesini

teklifinde sunacaktır. 
 Kontrol Sistemi (PLC, DCS, SCADA) kurulum, bakım ve onarım hizmetleri benzer iş

olarak kabul edilecektir. 

7.2.  Ödeme Şartları: Sözleşme kapsamındaki  bakım ve onarım hizmetlerinin  tutarı  yıllık
olarak  belirlenir.  Yapılan  her  bir  bakım  sonunda  İŞLETME  yetkilileri  ile  YÜKLENİCİ
yetkilileri tarafından yapılan işlerle ilgili bir tutanak tutulur. Söz konusu tutanağın İŞLETME
tarafından İDARE’ye ulaştırılmasından sonra YÜKLENİCİ’ye ödeme yapılır. Sözleşme ücreti
süresi  içerisinde 4 eşit  taksitte  (1.taksit  ilk bakım sonunda, 2.taksit  ikinci bakım sonunda,
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3.taksit  üçüncü bakım sonunda,  4.taksit  dördüncü bakım sonunda)  tanzim edilecek  fatura
karşılığında ödenecektir.

MADDE 8. MONTAJ, TEST, DEVREYE ALMA VE PERFORMANS TESTLERİ

8.1. Montaj: Bu madde boş bırakılmıştır.
8.2. Test ve Devreye Alma İşleri: Bu madde boş bırakılmıştır.
8.3. Performans Testleri: Bu madde boş bırakılmıştır. 
8.4. Performans Garantisi: Bu madde boş bırakılmıştır.

MADDE 9. KABUL  İŞLEMLERİ

Bu madde boş bırakılmıştır.

MADDE 10. GARANTİ

10.1. Malzeme/Makine-Ekipman Garantisi: Bu madde boş bırakılmıştır.

MADDE 11. CEZALAR
 Yüklenici  firma  arıza  ihbarını  takip  eden  24  saat  içinde  sisteme  müdahale

etmediğinde; her geciken iş günü için, sözleşme tutarının  % 2’sini (yüzde iki),  üç
aylık periyodik bakımı zamanında yapmadığında da her geciken gün için, sözleşme
tutarının % 3’ünü (yüzde üç) ceza olarak ödemeyi taahhüt etmektedir. Ancak sözleşme
süresi içindeki toplam ceza tutarı, ilgili sürenin sözleşme tutarının % 30’unu ( yüzde
otuz) geçemez. 

 Mücbir  sebepler  hariç  olmak  üzere  YÜKLENİCİ  aynı  sözleşme  süresi  içerisinde
kendisine ulaşmış bir arıza ihbarına 3 (üç) gün içinde gelmezse İDARE söz konusu
arızayı  başka  bir  firmaya  yaptırıp  işin  bedelini  YÜKLENİCİ’nin  ilk  hakedişinden
kesebilecektir.  YÜKLENİCİ, önceden planlanmış bir periyodik bakımı 10 (on) gün
içinde  gerçekleştirmediği  takdirde  bunlarla  ilgili  ceza  yukarıda  belirtildiği  gibi
kesilecek olup, İDARE sözleşme süresinin sona ermesini beklemeden tek taraflı olarak
da sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.

MADDE 12. DİĞER HUSUSLAR 

 Eğitim:  Yüklenici  yaptığı  değişiklikler  ve  eklemeleri,  ilgili  bölümün  operatör
personellerine detaylı olarak anlatacaktır.

 Gizlilik: Yüklenici, tesis ile ilgili bilgiler ve dokümanlar konusunda Gizlilik ilkesine
ve İşletme’nin BGYS protokollerine uyacaktır. Ayrıca YÜKLENİCİ, ilgili protokoller
gereği Otomasyon Bakım Onarım Birimi’nin kendisine vereceği evrakları(BGYS ve
GİZLİLİK Sözleşmeleri) imza altına alıp İŞLETME’ye teslim edecektir.

 İş Sağlığı ve Güvenliği: 

a-) İşin görüleceği yer çok tehlikeli işler sınıfında olup, Yüklenici işveren olarak, 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat gereği tehlike sınıfına ilişkin
tüm yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
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b-) Yüklenici, çalışanlar ile ilgili olarak, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
kapsamındaki yükümlülüklerden sorumlu olup, işin niteliğine göre mesleki eğitim ve
iş  başı  eğitimleri  verilmiş,  kişisel  koruyucu  donanımları  ile  donatılmış  çalışanların
çalıştırıldığını kabul eder.
 c-) Yüklenici, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna bağlı mevzuatın
getirdiği  yükümlülükler  kapsamında,  çalışanlarına vermesi  zorunlu olan hizmetlerin
maliyetini çalışanlarına yansıtamaz ve tüm masrafları kendisi karşılamakla mükelleftir.
   d-)  Yüklenici çalışanlara yaptıkları işe göre yürürlükteki mevzuata uygun kişisel
koruyucu donanımları ve iş elbiselerini (giyim, tulum, kaynak gözlüğü, kulaklık vb)
vermekle yükümlüdür.

     e-)  İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı çerçevesinde Kişisel Koruyucu Donanımı
(KKD) (can güvenliğini etkileyebilecek KKD’ye örnek, Baret, Çelik Burunlu Çizme
vb.)  olmayan veya eksik olanlar çalıştırılmayacaktır.

     f-) İş kazası, meslek hastalığı, işverene veya 3. şahıslara verilen zararlar ile diğer
durumlardan dolayı sorumluluk, Yüklenici’ye aittir. Bundan dolayı İşletme, herhangi
bir ödeme yapmak zorunda kalırsa ya da bir zarara uğrarsa, ödenen bedeller ve zarar
Yüklenici’den tahsil edilir.
      g-) Çalışanların  iş  disiplininden,  kılık  kıyafetinden,  temizliğinden,  tanıtma
kartlarının yakalarına taktırılmasından Yüklenici sorumludur.
       h-)  İşin görülmesi sırasında Yüklenici  ya  da Yüklenici’yi  temsilen bir işyeri
vekilinin  iş  yerinde  bulunması  zorunludur.  Yüklenici,  işyeri  vekilinin  kimlik  ve
iletişim bilgilerini yazılı olarak İşletme’ye verecektir. İşyeri vekiline yapılan her türlü
bildirim Yüklenici’ye yapılmış sayılacaktır.
      i-) İşyerinde  meydana  gelecek  iş  kazaları  derhal  ve  süresi  içinde  Yüklenici
tarafından  ilgili  Kurumlara  ve İşletme’ye  yazılı  olarak  bildirecek,  bildirmeme,  geç
bildirme ve iş kazası veya iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili nedenlerden doğabilecek
hukuki, mali ve cezai sorumluluk tümüyle Yüklenici’ye ait olacaktır. Yüklenici’nin,
doğacak zarar ve ziyanı ödememesi veya İşletme’ye bir zarar doğması halinde, zarar
bedeli  Yüklenici’nin  hakedişlerinden  kesilir,  hakedişin  yetmemesi  halinde
Yüklenici’nin kesin teminatından ve yasal yollardan tahsil edilir.
       j-) Yüklenici  çalışanları,  acil  durumlarda  İşletme’nin  sağlık  hizmetlerinden
ücretsiz olarak yararlandırılır.

Hasar Bedelleri: Bu madde boş bırakılmıştır.

MADDE 13. TEKNİK ŞARTNAMENİN MADDELERİ

İş bu madde dahil teknik şartname 13 (on üç)  maddeden ibarettir.

    Teknik Şartnameyi Hazırlayanlar:

         

                          Saltuk Buğra DOLAMAÇ                   Barış KILINÇ

                               Otomasyon Bakım                                       Otomasyon Bakım 

                         Onarım Sorumlusu                                  Onarım Birim Sorumlusu
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