
                                         2015 YILI TTK 
İKAZ VE UYARI LEVHALARI 

  TEKNİK ŞARTNAMES İ 
 

 

1-AMAÇ:  
 

 TTK yer altı ve yerüstü işyerlerinde kullanılmak üzere aşağıda teknik özellikleri belirtilen uyarı 
ve ikaz levhaları satın alınacaktır. 
 
2- TEKNİK ÖZELL İKLER:  
 
2.1- Levhalar  reflektif malzeme üzeri UV baskı olarak imal edilecektir. Levha arka kısımlarında 2 sıra 
çift taraflı bant ve ayrıca montaj delikleri olacaktır. Kesimler pürüzsüz kesim olacaktır. 
2.2- Levhalar ebatları 25x35 cm, 35x50cm, 50x70cm, 70x100cm ve 3 mm. kalınlığında polistiren, pleksi 
veya benzer malzemeden plaka olacaktır. 
2.3- Levhaların ebatları sipariş tablolarında belirtildiği gibi olacaktır. 
2.4- Kullanılan malzeme ve yöntemler her türlü hava koşullarına ve dış etkenlere karşı dayanıklı 
olmalıdır. Firmalar ebat için alternatif numune verebilirler.  
2.4- Garanti süresi en az 2 yıl olacaktır. 
2.5- Diğer teknik özellikler ekli listelerde belirtilmiştir. 
 
3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL : 
 
3.1-Kontrol, muayeneler ve kabuller bu şartnamede belirtilen ilgili standartlara göre TTK Genel 
Müdürlüğü İş Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce birlikte yapılacaktır.  
3.2-TTK gerek gördüğü takdirde firma laboratuvarlarından ücretsiz olarak yararlanacaktır.  
3.3- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli 
Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm 
İşleri Şube Müdürlüğüne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat 
edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya 
teslim etmeleri gerekmektedir. 
 
4-GENEL HÜKÜMLER : 
 
4.1-Firmalar telifleri ile birlikte iki takım tanıtıcı katalog vereceklerdir. 
4.2-Malzemeler sağlam ambalaj içinde rutubete karşı korunmuş olarak teslim edilecektir. 
4.3-Malzemelerin teslim yeri TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir. 
4.4-Firmalar teklif verdikleri uyarı levhaları için marka belirterek katalogları üzerinde gösterecekler ve 
yeteri kadar numune vereceklerdir. Numune verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.  
4.5- Firmalar kısmi teklif veremeyecek,  kısmi teslimat yapabileceklerdir.  
 
5-SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ: 
 
5.1- Firmalar, siparişe bağlanan malzemeleri en geç 30 takvim günü sonunda teslim edeceklerdir.                                   
5.2- Sipariş miktarı ekli listedeki gibidir.  
5.3- Malzemelerin ihtiyaç birimlerine göre dağılımı ve fatura bilgileri ekli listede belirtilmiştir.  


