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RENKL İ PLOTTER ALIMI 

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
1-AMAÇ  
Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi ihtiyacı olarak aşağıda teknik özellikleri 
verilen 1 adet renkli plotter satın alınacaktır. 
 
2- TEKNİK ÖZELL İKLER İ  
2.1- PLOTTER (ÇİZİCİ) 
2.1.1- Baskı teknolojisi renkli termal mürekkep püskürtmeli olacaktır. 
2.1.2- Azami ortam genişliğine 1118 mm’lik rulo takılabilmelidir. 
2.1.3- Çizici Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, 
HP PCL 3 GUI;baskı dilini desteklemelidir. 
2.1.4-  Destekleyen ortamda 2400x1200 dpi çözünürlükte baskı yapabilmelidir. 
2.1.5- Çizicini çizgi keskinlik doğruluğu +/- 0.1 %, Minimum genişliği: 0,06 olmalıdır. 
2.1.6- Çizicinin rulo besleme ünitesi ve parça kağıt desteği olmalıdır. (A4,A3,A2,A1,A0)  
2.1.7- Çizicinin 2 ayrı rulo ünitesi olmalı ve rulolar arasında geçiş yapabilmelidir. 
2.1.8- Çizicinin önünde çıktı için sepeti olmalıdır. 
2.1.9-  Rulo besleme arkadan olmalı, otomatik kesici işlemlerini yapabilmelidir. 
2.1.10- Çizici Bond ve kaplamalı kağıt (bond, kaplamalı, kalın kaplamalı, çok kalın plus mat, 
renkli), teknik kağıt (nötr izleme, yarı saydam bond, parşömen), film (pürüzsüz, mat, 
polyester), fotoğraf kağıdı (saten, parlak, yarı parlak, mat, çok parlak), arkadan aydınlatmalı, 
kendinden yapışkanlı (iki görünümlü yapışmalı, iç mekan kağıdı) ortam türlerine destek 
verebilmelidir. 
2.1.11- Çizici üzerinde, Gigabit Ethernet (1000Base-T); Yüksek Hızlı USB 2.0; EIO Jetdirect 
aksesuar yuvası bağlantı noktası bulunmalıdır. 
2.1.12- Gerekli bağlantı arabirimleri beraberinde verilmelidir. 
2.1.13- Çizicİ üzerinde 32 GB sanal belleği ve 160 GB hard diski bulunmalıdır. 
2.1.14- Çizici Microsoft® Windows® 7: 32-bit (x86) veya 64-bit (x64) işlemci Windows 
Vista® Ultimate/Business/Home Premium: 32-bit (x86) veya 64-bit (x64) işlemci  
Windows® XP Professional/Home, Mac OS X v10.5 Mac OS X v10.6 işletim sistemleri ile 
AutoCAD yazılımını desteklemelidir. 
2.1.15- Çizicinin mürekkep kartuşlarının kapasitesi 130 ml matsiyah kartuşu da 300 ml’yi 
destekleyebilmelidir. 
2.1.16- Mürekkep kartuş sayısı 6 adet olmalıdır. (C, M, Y,  MK, PK, G) 
2.1.17- Çizicide 3 adet baskı kafası bulunmalıdır. 
2.1.18- Çizicinin mürekkep türü Siyah (MK) pigment bazlı, Renkliler . (C, M, Y, PK, G) boya 
bazlı olmalıdır. 
2.1.19- Çizicinin Kontrol paneli dokunmatik ekran olmalı, menü işlemlerini dokunmatik 
ekran üzerinden yapılmalıdır. 
2.1.20- Çizicinin kontrol panelinde USB flash sürücü yuvası olmalı, bilgisayar bağlantısı 
olmadan TİFF, JPEG ve PDF uzantılı dosyalarını doğrudan çıkış alınabilmelidir. Ve bu 
dosyalarını önceden ön izlemesini görüntüleyebilmelidir. 
2.1.21- Çizici takılan rulo ortamının genişliğini otomatik kendisi algılayabilmelidir. 
2.1.22- Çiziciye IP aderesi ile ağ ortamından kendi yazılımı ile ulaşılıp kartuş, baskı kafaları, 
kullanılan kağıt, alınan çıktının durum ve özelliklerini sunabilmelidir. 
2.1.23- Çizici için önerilen ortam ağırlığı 60-328 g/m² olmalıdır. 
3-GENEL HÜKÜMLER 
3.1- Teknik şartnamedeki maddelere (2. madde ve alt maddelerine) sıra ile ve ayrıntılı 
olarak cevap verilecektir. Verilecek cevaplar yanlış anlaşılmaya meydan vermeyecek şekilde 



açık ve net olacaktır. Uygundur, sağlar, mevcut, olabilir vb. kısa cevaplar kullanılmayacaktır. 
İstekli firmalar işbu teknik şartnamenin genel hükümlerinin tamamını (3. Madde ve alt 
maddeleri) kabul etmiş olacaklardır. 
3.2-Firmalar, teklif ettikleri ürünler için üretici ve/veya distribütör firmadan bu ihaleye özel 
satış ve teknik destek vermeye dair yetki belgelerini teklif dosyalarına ekleyeceklerdir. 
3.3-Teknik şartnamede belirtilen özellikler ihtiyaca uygun asgari özelliklerdir. Firmalar teklif 
ettikleri ürünün özelliklerini teknik şartname cevaplarında belirteceklerdir. Teklif edilen 
ürünlerin marka ve modelleri ile menşei firma teklif mektubunda açıkça belirtilecektir.  
3.4- Firmalar sipariş edilen yazıcının ilgili iş yerine kurulum ve çalıştırılmasından 
sorumludur. Plotter ile ilgili orijinal kullanım kitapları ve diğer dökümanlar (CD, disket, v.b) 
teslimatla birlikte verilecektir. 
3.5- Teklif edilen ürün için teklifle birlikte tanıtıcı katalog verilecektir. 
3.6- Teklif edilecek her bir ekipman ve malzeme son teknoloji ürünü ve yeni olacaktır. 
3.7- Teçhizata garanti süresi içinde yapılacak bakım, onarım ve yedek parça teminine ait 
işlemler firma tarafından ücretsiz olarak ve en fazla 10 (on) iş günü içerisinde 
gerçekleştirilecektir. Arızalı ünitelerin firma servis merkezinde onarılmasının gerektiği 
durumlarda oluşabilecek her türlü (nakliye, nakliye sigortası, nakliye hasarı v.b) masraf firma 
tarafından ödenecektir. 
3.8- Teslimatla birlikte ürünün garanti kartı verilecektir. 
3.9- Siparişi alan firma, 10 (on) takvim günü içerisinde teslimatını gerçekleştirecektir. 
3.10- Cihazın teslim edilerek işin sözleşme hükümlerine göre tamamlanmasını müteakiben 
5(beş) gün sorunsuz çalıştığının görülmesi ile kabul yapılacaktır. Bu kabul işlemi, Makine ve 
İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve Karadon 
Müessesesi teknik personelince yapılacaktır. 
3.11- TTK personeli firma tarafından yeterli bir süre ücretsiz olarak eğitilecektir. 
3.12- 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. 
3.13- Yüklenici tarafından kesilecek fatura 4 nüsha (1 asıl 3 suret) olarak aşağıda belirtilen 
fatura adresine göre düzenlenecektir. 
 

FATURA ADRESİ 
VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi No:65 
67520  Kilimli ZONGULDAK 

KARAELMAS  815 007 8618 

 
4- SİPARİŞ CİNS VE MİKTARLARI 
Sipariş edilecek malzemenin cins ve miktarı aşağıda listelenmiştir. 
 
Etinorm  Malzemenin Cinsi  Sip.Mik. 
      Renkli Plotter      1 ad. 
 
 
 
 



MUAYENE İSTEK FORMU 

 
 

 
TÜRK İYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına 

Firma Adı  

Sipariş Numarası  

Siparişin Konusu  

Teslim Edilen Malzeme 

 

 

 

Teslim Tarihi  

AÇIKLAMALAR 
 (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) 

Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede 
bulunmayacağız.  

Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.  

 

FİRMA YETK İLİSİ İMZA VE KA ŞE 

 
 
 

 
 
 
 

LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz.  Bilgi için tel:  259 47 40 - 259 47 41 

 
 
 
 
 


