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REFLEKTÖRLÜ YAĞMURLUK

TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- AMAÇ
Türkiye Taşkömürü Kurumu ihtiyacı olarak yerüstü işyerlerinde çalışan işçiler için su veya yağışlardan korumak üzere
kişisel koruyucu malzeme olarak aşağıda teknik özellikleri verilen Kapşonlu PVC kaplanmış yağmurluk satın
alınacaktır.

2- TEKNİK ÖZELLİKLER:
2.1-Reflektörlü yağmurluk % 100 polyester malzemeden imal edilmiş olacak ve rengi parlak sarı( flouresant sarı )
olacaktır.
2.2- Reflektörlü yağmurluğun kol üst kısmı ve göğüs hizasında, önden ve arkadan görünmeyi sağlayacak en az 5 cm
eninde ve çift sıra reflektif bant olacaktır.
2.3- Reflektörlü yağmurluk yüksek görünürlükte malzemeden imal edilmiş olacaktır.
2.4- Yağmurluğun yaka kısmında gizli başlık olacaktır.
2.5-Reflektörlü yağmurluğun fermuar kısmı pat ile kapanacak ve en az 5 yerinden çıtçıt ya da fermanteks bant ile
kapatılabilecektir. Fermuar boyu ~60 cm olacaktır.
2.6- Yağmurluğun ön alt kısmında sağ ve solda olmak üzere 2 adet kapaklı cep olacaktır.
2.7- Yağmurlukta, kol uçlarından ~8 cm içeriden başlamak üzere ~6 cm boyunda kol içine kaynakla ve /veya dikişle
tutturulmuş ucu lastik büzgülü aynı malzemeden bir parça olacaktır.
2.8- İşaretleme TS EN ISO 13688:2013’e (EN 340) uygun olacaktır.
2.9- Yağmurluğun boyu ~120 cm ( uzun tip ) olacaktır.
2.10- Yağmurluğun yaka bölümünde bilgilendirme ve beden etiketi bulunacaktır.
2.11- Yağmurluğun tüm birleştirme ve dikiş noktaları kaynak bant ile güçlendirilmiş olacaktır.
2.12-Yağmurluğun kaynaklı ve / veya dikişli olarak yapılan ek yerleri su geçirmeyecek ve mukavemetli olacaktır. Dikiş
yerlerinde ( kaynaklı ve / veya dikişli ) kumaş büzülmesi ve potluk olmayacaktır.
2.13- Yağmurluk TS EN 343 Sınıf 3 (su nüfuziyetine direnci) ve EN 20471:2013 Class 3 (Reflektörlü bant)
Standardına uygun olarak imal edilecektir.

3- GENEL HÜKÜMLER:
3.1- Firmalar teklifleri ile birlikte CE sertifikalarını ve görünüş, şekil, dikim ve ek yerlerinin sağlamlığı yönünden
incelenmek üzere bir adet yağmurluk numunesi vereceklerdir. Firmalar gerekli halde, elimizdeki numuneye bakabilirler.
3.2- Beden ölçüleri aşağıdaki tabloya uygun olacaktır.
3.3- Yağmurluklar 60 gün içinde teslim edilecektir.
3.4- Firmalar alternatif tekliflerde bulunabilirler.
3.5- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek
Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Şube Müdürlüğü’ne,
faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte
malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.
3.6-Firmalar teklifleri ile birlikte teklif ettikleri yağmurluğun teknik özelliklerini (Çekme dayanımı, Yırtılma direnci,
Birleştirme yeri dayanımı, Su nüfuziyetine direnci) gösterir bir belgeyi vereceklerdir. Bu bilgiler TS EN 343 ve Sınıf 3
özelliklerini kapsayacaktır. Aksi halde firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- KONTROL, MUAYENE ve KABUL:
4.1-Teslim yeri Bülent Ecevit Caddesindeki TTK Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube
Müdürlüğü Ambarlarıdır.
4.2- Tesellüm ambarına bir defada teslim edilen yağmurluklar bir parti sayılır.
4.3-  Kontrol, muayene ve kabuller; Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve
İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı elemanlarınca müştereken yapılacaktır.
4.4- Test ve analizde kullanılacak numunelerin bozulması halinde numune partiden tenzil edilip bedeli ödenmeyecektir.
4.5-Yağmurluklar piyasada uygulanan teamüle göre saymaya uygun paket veya ambalajlarla teslim edilecektir.
4.6-Fatura kesimi ekdeki dağılıma uygun olarak İdari Şartname Madde 45.1’de belirtilen fatura bilgilerine göre
kesilecektir.
4.7- Malzemelerin ihtiyaç birimlerine göre dağılım listesi ekte gösterilmiştir.

5- MİKTAR ve BEDEN ÖLÇÜLERİ:
5.1- Sipariş miktarı ve beden ölçüleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Kapşonlu PVC Yağmurluk

Beden 50
(M)
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(L)
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(XXL)

TOPLAM

Adet 36 137 226 734 1.133
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