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2018 YILI 
KAYA SAPLAMA ve ÇAKMA MAK İNASI 

TEKN İK ŞARTNAMES İ   
 

1- AMAÇ  
Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi  ihtiyacı olarak yer altında kaya mukavemeti 100 MPa 
olan kayaçlarda kaya saplamaları uygulanmasında kullanılmak üzere kayaçları delmek ve 
delinen deliklere saplama ve halat çakmak için aşağıda teknik özellikleri verilen kayaç delme 
ve çakma makinesi satın alınacaktır. 
 

2- TEKN İK ÖZELL İKLER 

2.1- Makine ; kayaç delme ve saplama aparatlarından oluşacak ve paslanmaz çelikten 
olacaktır. 

2.2- Delici ve saplama çakma makinesi 4 - 6 bar işletme basıncında çalışabilir olacaktır. 

2.3- Makinenin çalışma torku min.130 Nm. olacaktır. 

2.4- Devir hızı min.250 devir / dak olacaktır. 

2.5- Maks. çıkış güçü 3.5 kW olacaktır. 

2.6- Maks. Çalışma yüksekliği min.4500 mm olacaktır.  

        Makine kapalı yükseklik maks.:2000 mm olacaktır. 

2.7- Kaya saplama makinesi ağırlığı ~ 40 kg olacaktır. 

2.8- Makine, her konumda kumanda kolu ile stabil ve emniyetli kullanma özelliğinde 
olacaktır. 

2.9- Makine, delik delmede ve saplamaların çakılmasında aynı bağlantı elemanını 
kullanılacak özellikte olacaktır. 

 
3- GENEL HÜKÜMLER  
3.1- Firmalar teklif ya da teslimat ile birlikte idari şartnamenin 7.3 maddesine uygun 
olarak aşağıdaki belgeleri verecektir; 

a) ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş 
tarafından tanzim edilen, malzemenin grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren 
ve ihale tarihi itibariyle geçerli belge, (Belgenin üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi 
bir bilgi bulunmuyorsa belgeye ilave olarak belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu 
belirtilen akredite kuruluşun yazısı) 

b) 2014/34/AT ye göre düzenlenmiş AB Uygunluk Beyanı (Declaration of conformity)   
3.2- Teknik şartnamenin maddeleri cevaplandırılacaktır. 
3.3- Satın alınacak cihazların bütün parçaları yeni, yapımcının  standart ve en son seri 
imalatından olacaktır. 
3.4- İmalatçı firma cihazları her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı kabul 
tarihinden itibaren min.24 ay süre için garanti edecektir. 
3.5-  Teklifçi firma ; teklif edilen komple standart teçhizatın neleri kapsadığını ayrıntılı olarak 
fiyatları ile birlikte belirtecek, varsa standart teçhizatın dışında kalan ünite ve aksesuarların 
fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifinde ayrıca belirtecektir. 
3.6-  Siparişi alan firma,  aşağıda belirtilen dökümanları sevkiyatla birlikte gönderecektir.  
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•  İşletme (çalıştırma ) el kitabı (Türkçe çevrili) 2 adet 

•  Tamir- bakım el kitabı (Türkçe çevrili) 2 adet 
•  Yedek parça kataloğu 2 adet. (Yedek parça kataloğu cihazların tamamını oluşturan 

önemli kısımlarının her bir parçasını ve bu parçaların montaj sırasını gösterecek çizim 
ve/veya fotoğrafları da içerecektir.) 

3.7- Teklifçi firma; teklif edilen komple standart teçhizatın neleri kapsadığını ayrıntılı olarak 
fiyatları ile birlikte belirtecek, varsa standart teçhizatın dışında kalan ünite ve aksesuarların 
fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifinde ayrıca belirtecektir. 
3.8- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir . Kozlu TİM ambarına teslim 
edilecektir. 
3.9- 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 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. 
3.10- Sistemin kurulması ve çalıştırılması firma uzmanlarının gözetiminde TTK 
personeli tarafından yapılacak ve firma tarafından yeterli bir süre TTK personeline 
ücretsiz eğitim verilecektir. Garanti süresince gerekli teknik destek firma tarafından bedelsiz 
olarak verilecektir. 
3.11-  Teklifçi firma en az 10 yıllık süre ile yedek parça temin garantisi verecektir. 
3.12-  Fatura kesim bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 
 

FATURA ADRESİ VERGİ DAİRESİ 
VERGİ 
NUMARASI 

Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Kılıç Mahallesi Yunus Caddesi No:79 
67600 Kozlu ZONGULDAK 

KARAELMAS 815 003 4586 

 
4-YEDEK PARÇA 
4.1-  Teklifçi firmalar teçhizatların 2 (iki) yıl boyunca sürekli ve düzgün çalışabilmesi için 
gerekli olabilecek yedek parça listesi düzenleyecektir. 
4.2-  Kazanan teklif sahibi ile sözleşme yapılmadan önce TTK’ca yedek parçaların nihai 
listesi düzenlenecek ve tutarı sözleşme fiyatına eklenecektir.  
4.3- Yedek parça listesi katalog normlarına göre düzenlenecek parça no, parça 
ismi,miktar,birim fiyat ve toplam fiyat unsurlarını ihtiva edecektir. 
 
5- DİĞER HUSUSLAR 
5.1- Teklifçi Firmalar, teçhizatlara ait standart alet, takım ve avadanlıklarla birlikte 
teçhizatların çalışması, tamir ve bakımı sırasında gerekli olabilecek alet, takım ve 
avadanlıkları bir liste halinde özellikleri belirtilerek fiyatları ile birlikte teklif edecektir.  
5.2- Teçhizatlardaki bütün kullanma ve ikaz plakalarının yazıları Türkçe olacaktır. 
 
 
6- PERFORMANS TECRÜBELERİ 
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6.1- Teçhizatların en az 5 gün arızasız çalışması sonucunda taraflarca yeterli bulunması 
halinde performans tecrübeleri yapılacak ve bu husus bir tutanakla tespit edilecektir. 
Tutanağın tanzim tarihi geçici kabul tarihidir. Bu tarihten itibaren garanti süresi başlayacaktır.  
6.2- Performans testlerinin yapılış şekli ve şartları konusunda teklifçi firmanın önerileri 
varsa bunlar teklif mektubunda belirtilecektir. 
6.3- Gerekli  görülecek kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı 
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı 
elemanlarınca müştereken yapılacaktır. 
 
7- SİPARİŞ MİKTARI, TESL İM SÜRESİ ve FATURA BİLGİLERİ 
7.1- Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır. 
 

 
 
 

7.2- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Teçhizat 120 takvim günü içinde 
teslim edilmiş olacaktır. 
7.3- Fatura aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir. 
 
Yabancı yükleniciler için :  
 

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 

 
Yerli yükleniciler için ; 
 
FATURA ADRESİ VERGİ 

DAİRESİ 
VERGİ 
NUMARASI 

Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Kılıç Mahallesi Yunus Caddesi No:79 
67600 Kozlu ZONGULDAK 

KARAELMAS 815 003 4586 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malzemenin Cinsi Sipariş Miktarı (ad) 

Kaya saplama delicisi (komple) 2 


