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Edirne Sultan L Murat Devlet Hastanesi

ASANSÖR KtjYU DiBi İzoı-ı,syoN TEKNiK ŞARTN,\MESi

l) KONU : Edirne Sultan l, Murat Devlet Hastanesi Merkez ünite l nolu idari kat

asansönl ve Eski Hastane yerleşkesinde Dahili Birimler binasında bulunan asansöılin
kulu dibi izolasyonu işlemleri için oluşturulmuş şartnamedir.

2) ASANSÖR KUYU DiBİ izor-asYoxu YAPILMASI GER_EKEN İŞr-rı,rınn

2.1. Asansörlerin kuyu dibi izolasyon işlemleri sırasında, iş sağlığı ve güvenliğine
ilişkin her türlü tedbirlerin alınması ve bu önlemlerin alınmaması durumunda meydana
gelebilecek insanlı/insansız kazalarda cezai ve hukuki sorumluluk yükleniciye aittir,
2.2. İşe başlama esnasında asansörlerin kuyu dibindeki suyun boşaltılması, temizliği
ve işlem tamamIandıktan sonra temiz bir şekilde bırakılması yüklenici t'irmanın
sorumluluğundadır.
2.3. Yüklenici firma asansörlerin kuyu dibine su girişini önleyecek, kılçallardan sızan
yerleri ve çatlak kısımları onaracak ve en az l yıl su sızdırmazlık garantisi
verecektir. Herhangi bir kuyu dibine sızma olduğunda1 sene bolı-ınca ücretsiz bir

şekilde onarımını kabul edecektir
2.4. Yüklenici firma izolasyon işlemleri esnasında ve garanti kapsamındaki l yıl
bolunca çıkabilecek tüm izolasyon sorunlarında kullanacağı tüm malzeme ve
aparatları kendisi temin edecektir ve Hastane yönetiminden herhangi bir malzeme,
aparat talebinde bulunmayacaktır.
2.5. Yüklenici firma kuyu dibi izolasyon işlemlerini hastane teknik personellerinin
eşliğinde yapacaktır ve izolasyon işlemleri ile ilgili teknik personele eğitim vermeyi
kabul edecektir.
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