
2015 YILI 
İKİ KATLI OF İS KONTEYNER VE 20"  YÜK KONTEYNER İ 

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 
1 – AMAÇ 
Zonguldak Limanında ofis olarak kullanılmak üzere bir adet iki katlı ofis konteyneri ile liman 
sahasında depo olarak kullanılmak üzere 20"  yük konteyneri satın alınacaktır. 
 
2 - TEKNİK ÖZELL İKLER 
2.1 - İki Katlı Ofis Konteyner: 
2.1.1 - Her bir katı 3x7 mt.  ebatlarında 21 m²'şer alana sahip 2 adet konteynerden oluşacaktır. 
(Ekteki resimlerde görüldüğü şekilde olacaktır) 
2.1.2 -   Alt kattaki konteyner tek odalı olup bir mutfak, bir lavabo, iki pencere ve bir giriş kapısı; 
üst kattaki konteyner iki odalı olup iki pencere, iki oda kapısı olacaktır. 
2.1.3 -  Üstteki konteynere çıkabilmek için dıştan metal malzemeden yapılmış, emniyetli 
merdiven bulunacaktır. Üst kat odalar için platform yapılacaktır ve platform üzerine çatıdan 
oluklu tip sundurma da olacaktır. 
2.1.4 - Alttaki ve üstteki konteynerde ısıtma ve soğutma yapabilecek özellikte iki adet klima 
bulunacaktır. 
2.1.5 – Çatı: Konteynerin DKP saçtan ve sac arası profil destekli, min.80 mm kalınlığında cam 
yünü ile izolasyonu yapılmış çatısı bulunacak ve iç yüzeyi min. 10 mm. beyaz renkli PVC 
lambriden olacaktır. Konteynerlerin uzun kenarı boyunca yağmur olukları ve dört köşesinde gizli 
flexible yağmur iniş boruları yerleştirilecektir.     
2.1.6 - Konteynerin dış cephesi  :  ~35 mm hadve derinliğinde ~0,8 mm kalınlığında DKP 
saçtan, dış duvar izolasyonu min. 4 mm. kalınlığında polistren köpükten, iç kaplaması 10 mm. 
beyaz yüksek kalitede PVC lambriden imal edilmiş olacaktır.   
2.1.7 - Konteynerin iç yapısı:  iç yüzey min.10 mm. beyaz yüksek kalitede PVC lambriden, iç 
duvar izolasyonu min. 4 mm. kalınlığında polistren köpükten, iç kaplaması min.10 mm. beyaz 
yüksek kalitede min.10 mm PVC lambriden imal edilmiş olacaktır. 
2.1.8 - Konteynerin  tavanı  :  min.0,50 mm  galvaniz trapez sac , min 80 mm kalınlığında cam 
yünü , min. 10mm beyaz, yüksek kalitede PVC lambri olacaktır. 
2.1.9 - Konteynerin  Kapıları  : iç  kapılar  ~80x195  mm.  ebatlarında  metal  kasalı  olup  çift  
taraflı  MDFLAM  pres  kaplamalı , dış  kapıları  ~90x195  mm.  ebatlarında  sandwıch  panel  
yapılacaktır. 
2.1.10- Konteyner  pencereleri  90x100  mm.  ebatlarında  PVC  malzemeden  içten  pervazlı , 
pencere  kasası  1,2  mm.  kalınlığında  galvenizli  saçtan , 4  mm. kalınlığında  tek  camdan  
yapılacak  ve  pencerelere  stor  perde  takılmış  olarak  teslim  edilecektir. Mutfakta  
havalandırma  olarak  kullanılan  pencere  bulunacaktır.                
2.1.11 - Konteyner  tabanı  min.250kg/m²  yük  taşıma  kapasiteli  konstrüksiyon  üzeri  min.16 
mm.  kalınlığında  betopan  üzeri  mineflo  ile  kaplı  olacaktır. 
2.1.12 - Konteynerin  dış  cephesi  galvenizli  saç  üzerine  zehirli  astar  üzerine  çift  kat  
endüstriyel  yağlı  boyalı (kirli beyaz renk olacak)  ; kuşaklar  ise  RAL5010 veya yakın tonda bir 
renk  olacaktır.  
2.1.13 - Konteynerin elektrik tesisatında kullanılacak kablolar, prizler, anahtarlar, TSE belgeli 
olacaktır.  Her odaya 1 adet elektrik ve telefon prizi, odalara ve wc ye yuvarlak glop takılacaktır. 
Dış kapı üzerine glop mono konacaktır. Odalara min.40 W gücünde tasarruf ampulleri 
takılacaktır.  
2.1.14 - Konteynerin mutfak ve WC tabanı epoksi esaslı kimyasal yer kaplamalı ve su tesisatında 
kullanılan boru (PVC malzeme)  ve musluk gibi vs. malzemeler TSE belgeli olacaktır. Alt 
dolaplar 60 cm. eninde; suntalam gövdeli, laminant kapaklı ve tezgahlı, 80 cm. genişliğinde 
paslanmaz çelik evyeli, evye bataryalı; Üst dolaplar 60 cm eninde; suntalam gövdeli, laminant 
kapaklı olacaktır. 



2.1.15- Konteynerin yerleştirileceği beton zemin firmanın vereceği plana göre Kurumumuz 
tarafından hazırlanacaktır.   
 
2.2 -  20"  Yük   Konteyneri : 
2.2.1 -  Konteyner 20"  ebadında ve konteyner kapısı ebadı  ~2,4 x 2,3 mt.  olacaktır.  Konteyner 
kapısı  iki  sürgülü  geçmeli  kilit  sistemli  olacaktır. (Ekli resimdeki gibi olacaktır) 
2.2.2 - Konteynerin dış cephesi  ~35 mm hatve derinliğinde  ~0,8 mm kalınlığında DKP saçtan, 
dış duvar izolasyonu min.4 mm. kalınlığında polistren köpükten imal edilmiş, tabanı 250kg/m²  
yük taşıma kapasiteli konstrüksiyon üzeri 16 mm. kalınlığında betopandan olacaktır.   
2.2.4 – Konteynerın üstünde iki adet havalandırma bulunacak ve konteynerin elektrik tesisatında 
TSE’li kablo, priz, anahtar , armatür kullanılacaktır. Aydınlatma için glob takılacaktır.     
2.2.5 – Konteynerin yerleştirileceği beton zemin firmanın vereceği plana göre Kurumumuz 
tarafından hazırlanacaktır.   
 
3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL  
Gerekli görülecek kontrol,  muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene 
ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili işyeri elemanlarınca müştereken yapılacaktır.  
 
4 – GENEL HÜKÜMLER 
4.1-  Teknik şartnamenin 2.maddesi cevaplandırılacaktır. 
4.2- Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için bu bilgiler prospektüs, katalog gibi 
standart dokümanlarla teyit edilecektir. 
4.3- İhale konusu işe ilişkin olarak istekliler teknik şartname hükümleri için teknik şartname 
çerçevesinde alternatif teklif verebileceklerdir. Firmalar teklif ettikleri ürünün şartnamede 
belirtilen ölçü ve malzemeler ile farklılıklarını tekliflerinde belirteceklerdir. 
4.4- Konteynerler her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı kabul tarihinden itibaren 
24 ay süre için garantili olacaktır. 
4.5- Konteynerler TTK Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü iş sahasına teslim 
edilecektir.  
4.6- Satın alınacak konteynerler bütün parçaları monte edilmiş ve kullanılır durumda teslim 
edilecektir. 
4.6- Fatura bilgileri aşağıdaki gibidir. 
 

FATURA ADRESİ 
VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, 
No: 2 67090 ZONGULDAK 

KARAELMAS 879 003 3931 

 
5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ 
5.1- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Konteynerler 45 takvim günü içinde 
teslim edilmiş olacaktır. 
5.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır. 
 
    No          Malzemenin Cinsi            Sip.Miktarı 
     1            İki katlı ofis konteyner                  1 Adet  
     2            Yük Konteyner  20”                      1 Adet 
 
 


