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Bu sözleşme ve maddelerinde yer alıp ileride imzalanacak sözleşmenin bölünmez bir parçasını teşkil  

edecek olan bu metinde yer alacak hususların açık tanımları aşağıdaki gibidir. 

İŞVEREN   :  

YÜKLENİCİ : LİFOS ÖLÇÜ ALETLERİ YAZILIM DANIŞMANLIK SAN.TİC.A.Ş (okuma ve 
gider paylaşımı firması ) 

DANIŞMAN ELEMANI: Yüklenici tarafından adı geçen işi yapmakla görevlendirilmiş kişiler 

KOMPAKT KALORİMETRE: Her dairenin tüketmiş olduğu ısı enerjisini ölçen, bina kapalı devre 
sisteminde daire giriş kolektöründe bulunan ısı sayacıdır. 

KOMBİNE KALORİMETRE: Bina kazan dairesindeki boyler hattına bağlanan ve sıcak su üretimi 
için harcanan ısı miktarını ölçen ısı sayacıdır. 

 

1. YAPILACAK İŞİN KAPSAMI 

İşverenin işletme sorumluluğunda bulunan ………………………………… ….…………….da 
bulunan …….. adet dairenin  kalorimetrelerin  okumalarının yapılması, yapılan okumaların ilgili tüm 
kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak ısı gider faturasının paylaştırılması işidir. 

 

2. KALORİMETRE TEMİN ve OKUMA İŞİ’NİN YAPILMASI 
 
2-1- İşveren tarafından, yüklenici firmanın LİFOS markalı kalorimetre  sayaçlarının kurallara uygun 
olarak montajının yaptırılması 
 
2-2- İşveren tarafından, M-Bus kablolarını tesisat şaftlarından çekilmesi ve kalorimetre sayaçları ile 
irtibatlandırılması 
 
2-3- Yüklenici tarafından, sözleşme konusu olan bölgedeki montajı yapılan kalorimetrelerin 
adreslemeleri yapılması 
 
2-4- Adreslemeleri yapılan cihazlar mevcut haberleşme kablosuna bağlanması 



2-5- Teknik olarak okumaya uygun olan yere M-Bus sistem panosu montajı yapılması 

2-6- Yönetimin gelen ısı gider faturasını yüklenici firmaya bildirmesi. 

2-7- Yüklenici, sözleşme ile abone olan dairelerin kalorimetre değerleri M-BUS sistemi ile okunması.  

2-8- Yüklenici 4 gün içerisinde okunan sayaç verilerine göre ısı gideri faturası tüketim değerlerine 
göre paylaştırılacaktır 

2-9- Isı gideri bildirimleri yönetime ulaştırılacaktır. 

 
3. FİYAT VE ÖDEME İLE İŞİN SÜRESİ. 

İşbu sözleşme konusu hizmetlerin bedeli fatura başına ……..     TL/daire dır.   KDV ayrıca ilave 
edilecektir. Ödeme yüklenicinin banka hesap numaralarına yapılacaktır. 
İşin süresi 5 yıldır. Süre sonunda karşılıklı görüşülerek sözleşme uzatılabilir. 

 
 

4. OKUMA GİDER PAYLAŞIMI YAPILMASI ESASLARI  
 

a. Kalorimetre okuma M-BUS sistemle konvertör de toplanacak ve ısı gideri paylaşımı programına 
aktarılacak şekilde yapılacaktır 
 

b. Okumalar Gaz faturasının geldiği hafta başlanacaktır. Bütün okumalar  ile ısı gider faturasının 
paylaştırma bildiriminin ulaştırılması işi en geç 6 gün içinde sona erecektir. 
 

c. Bina kombine kalorimetresinde herhangi bir arıza olması durumunda ortalama tüketim değeri alınarak 
devam edilecektir. 
 

d. Her okuma dönemi bitiminde, her blok için listelenmiş okuma bilgilerinin çıktıları alınarak yönetim  
ile karşılıklı tutanak altına alınacak ve veri tabanında dosyalanacaktır. 
 

e. Okuma işinin, M-Bus sisteminde yada sayaçlardaki arızalardan kaynaklanan nedenler ile 
yapılamaması durumunda; arızaların giderilmesi site yönetiminin sorumluluğundadır. Ancak, site 
yönetiminin okuma gününden önce sistemin sağlıklı çalıştığını kontrol edebilmesi için kendi 
bünyesinde test amaçlı okuma yapması yüklenici tarafından sağlanacaktır. 
 

f. Garanti kapsamında olan, site yönetimi tarafından yüklenicinin merkezine ulaştırılan arızalı 
kalorimetrelerin tamiri veya kalibrasyonu yüklenici tarafından sağlanacaktır. Bu işlem için bir ücret 
talep edilmeyecektir. İşlemi tamamlanan kalorimetreler site yönetimi tarafından yerlerine takılacaktır. 
 

g. Abone olsun ya da olmasın, kaçak ve usulsüz enerji kullanım tespiti site yönetiminin 
sorumluluğundadır. İdare her türlü manipülasyonu zamanında tespit etmekle yükümlüdür. 
 

h. Okuma gider paylaşım bildirimleri 5 yıl boyunca yüklenici tarafından elektronik ortamda 
saklanacaktır. 
 
 

5. OKUMA ELEMANI ( DANIŞMAN) 
 

a. Yönetim tarafından tespit edilen ve çözülemeyen kalorimetrelerdeki ve sistemdeki aksaklıkların 
giderilmesinde yüklenici tarafından danışman eleman tahsis edilecektir. 
 

b. Yüklenici tahsis edeceği personelin ismini İdare’ye sunacak, İdare tarafından onaylandıktan sonra 
personel hizmet vermeye başlayacaktır.  
 
  



c. Yönetim, danışman elemana ihtiyacı olduğunu 2 gün önceden yükleniciye bildirecektir. 
  

d. Çalışacak personele yönetim tarafından kimlik kartı temin edilecek. Çalışan kişinin işten ayrılması 
durumunda kimlik  kartı idare ye teslim edilecektir. 
 

e. Kalorimetre danışman elemanının şahsi tavır ve davranışlarından dolayı abonelerle oluşacak 
problemlerden ve hukuki durumlardan yüklenici firma sorumludur. 
 

f. Yüklenici danışman elemanının yol, yemek, yakıt v.b. masraflarını karşılamak zorundadır. 
 
 
 
6.CEZAİ ve DİĞER HUSUSLAR 
 

a. Sayaçlar çalışır vaziyette, Testlerinin yapılmış olduğunu belirten tutanak ile yönetime teslim 
edilecektir. 
 

b. Bütün kalorimetreler firma tarafından yerinde bedelsiz mühürlenecektir (tutanaklı). 
 

c. M-BUS konverteri RS 232 ya da USB çıkışı olacak..  
 

d. Gaz fatura tutarı  bildirimden sonra 6 iş günü içerisinde ısınma  gider bildirimi hazırlanıp Yönetime 
ulaştırılacaktır. 
 

e. Isı sayacına müdahale eden dairelere benzer konumdaki dairelerin son 4 aylık kullanımın ortalaması 
adı geçen dairenin faturasına okuma firması tarafından yansıtılacaktır. 
 

f. Yönetimin test amaçlı yapacağı okumalarda, 15 ̊C sıcaklığın altına düşen da�reler� tespit eder (ısı 
sayacında hiç kullanım yoksa ve ısınma döneminde ise ) Yönetimin belirleyeceği ceza tutarı 
yükleniciye bildirilecek. Yüklenici bildirilen tutarı o dairenin ödeyeceği ısı gider bildirimine 
ekleyecektir. 
 

g. İş bu şartnamenin 4.maddesi e.fıkrasında zikredilen haller dışında, ısı gider paylaşım bildirimlerinin 
geç hazırlanıp gönderilmesi durumunda okuma firması blok başına günlük 100 TL Site Yönetime 
cezai bedel ödeyecektir. 
 

h. Sensör kovanları ısı propları kovanlarından çıkmayacak şekilde, (Yerinde –Bedelsiz) firma tarafından 
mühürlenecek. 

i. Yönetimin tüm yer ve ekipmanlarını temin ederek organizasyonunu üstlendiği ve konusu okuma ve 
gider paylaşım bildirimlerinin hazırlanması olan yerinde görsel eğitimler ücretsiz olarak (Vatandaşı, 
bilgilendirme semineri yılda 1 kere) verilecektir. 
 
 
 
LİFOS ÖLÇÜ ALETLERİ YAZILIM 
 DANIŞMANLIK  SAN. Ve TİC. A.Ş        


