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KÖMÜR TORBASI TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 

1- AMAÇ: 
Kurumumuz Amasra ve Armutçuk TİM Müdürlüğünde üretilen 18-150 mm kömürlerin 

torbalanmasında kullanılmak üzere 2.500.000 adet lamineli beyaz renk polipropilen torba satın 
alınacaktır. 

 
2- TEKN İK ÖZELL İKLER İ: 
2.1- Kömür torbası özellikleri:  

Torba 
Malzemesi 

PPPPP   Polipropilen olacaktır. Kullanılmış, hurda, standart dışı ve rejenere edilmiş malzeme 
kullank kullanılmayacaktır. Polipropilen laminasyon yapılarak su, nem geçirmeyecek ve  
havava  hava şartlarına, yırtılmalara karşı daha dayanıklı olacaktır. 

Torba ağırlığı 63 gr. % ± 2 
Boyutlar 50x75 cm (Toleransı ± 1 cm.) 
İplik sıklığı 1 cm’de 3-4 x 3-4 atkı ve çözgü ile örülmüş olacaktır. 
İplik türü 2,5-3 mm eninde polipropilen rafya  
Dikiş türü Torbanın tabanı katlanmış ve zincir dikişi ile sıkı bir şekilde dikilmiş olacaktır. 
İmalat şekli Torbanın ağzı soğuk kesme olacaktır. 
       
      2.2- Satın alınacak lamineli polipropilen torbalar 25 kg ağırlığında 18-150 mm ebatlı taş 

kömürünün torbalanmasında kullanılacaktır.  
2.3- Laminasyon rafyaları örtücü nitelikte olup, 22 mikron kalınlığında torbanın iki dış yüzeyinde 
de eşit miktarda olup tamamını kaplamalıdır. Lamine üzerine ambalaj bandı yapıştırılıp 
kaldırıldığında dokumadan ayrılmaması gerekmektedir. 
2.4- Dokuma özen gösterilmiş ve tübülar (hortum) şeklinde olacaktır. 
2.5- Torbaların iki yüzü baskılı olacaktır. Baskılar torbanın bir yüzünü komple kapsayacak 
şekilde yapılacaktır. Baskı detayları bu teknik şartname ekinde A-4 boyutunda verilmektedir. 
Torbalar bu şartnamede belirtilen renkte olacaktır. Piyasaya satış yapılacak kömür torbasının ön 
yüzündeki baskı siyah renkte, diğer yüzündeki baskı (Amblem) ise ekli resimde gösterilen 
amblem renklerinde olacaktır. Fakir ailelerine yapılacak kömür yardımı torbalarının renkleri ise 
ekli sayfalardaki gibi olacaktır. Firma altı (6) renk baskı yapabilecek kapasitede olacak ve bu 
husus tekliflerde açıkça belirtilecektir. Baskı klişesi firma tarafından yapılacaktır. 
2.6- Firmalar teklifleri ekinde teklif ettikleri torbalardan şekil yönünden incelenmek üzere 3 adet 
numune vereceklerdir. İhaleyi alan firma imalata geçmeden önce siparişe esas baskılı torba 
numunesini 3 adet olmak üzere TTK’ya verecektir. Numuneler şekil yönünden incelenerek 
TTK’ca uygun bulunması halinde firma imalata başlayacaktır.  
 
3- TESLİM SÜRESİ VE YERİ:  
3.1- Polipropilen torbalar termin planına göre teslim edilecektir. 
3.2-Torbaların teslim yeri ilgili Müesseselerin iş sahası olacaktır. Malzemelerin boşaltılması 
mesai saatleri içinde ve firmaya ait olacaktır. 

    
4- AMBALAJ ŞEKL İ: 
4.1-Sipariş edilecek torbalar 500 adetlik olarak balyalanacak, balyaların ambalajı dış etkilerden 
etkilenmeyecektir. Torbaların ambalajı için ek ücret talep edilmeyecektir. Ambalajlanmamış 
torbalar teslim alınmayacaktır. 
 
5- KONTROL, MUAYENE VE KABUL: 
5.1-  Teslim edilen torbalar teknik şartnamenin 2.6. maddesine istinaden verilen numunelere göre 
şekil yönünden uygunluğu ve sipariş esaslarına göre kontrol ve muayene edilecektir. 



5.2- TTK gerek gördüğü hallerde, üretimi kontrol etmek amacıyla firmanın üretim merkezinde 
kalite kontrolü yaptırabilecektir.  
5.3- Kontroller teslim edilen her parti mal için uygulanacak ve evsafa uygun bulunmayan ve 
yerine teknik şartnameye uygun nitelikte olanların teslim edilmesi ile ilgili tüm masraflar 
yüklenici firmaya aittir. 
5.4- Herhangi bir ihtilaf halinde TTK torbaları resmi bir kuruluşun laboratuarında kontrol ettirme 
hakkına sahip olup, masrafları üstlenici firma karşılamayı kabul ve taahhüt eder. 
5.5- Torbalar 2,5 metre yükseklikten 25 kg. kömür dolu olarak bırakıldığında patlamayacak, bu 
deneme torbanın ön, arka, yan ve ağız üzerine bırakıldığında da olumlu sonuç verecektir. 
5.6- Kontrol, muayene ve kabul Bülent Ecevit Caddesi No:125 Merkez/ZONGULDAK 
adresindeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 
Müdürlüğünce yapılacaktır. 
 
6- NUMUNE ALMA VE TESELLÜME ESAS TORBA SAYISI TAY İNİ: 
6.1-Yüklenici tarafından Kurumumuz ambarlarına getirilen partiden (torba balyalarından) % 3’ü 
ayrılacaktır. Bu ayrılan balyaların tümü tartıldıktan sonra sayılacaktır. Bulunan torba sayısı 
numune balya sayısına bölünerek bir balyadaki ortalama adedi bulunacaktır. 
6.2-Partiyi oluşturan balya sayısı ortalama torba adedi ile çarpılarak tesellüm edilecek torba sayısı 
tespit edilecektir. 
 
7- DİĞER HUSUSLAR: 
7.1- Firmalar lamineli polipropilen torbalar için TL/Adet fiyat vereceklerdir. 
7.2- Firmalar tarafından verilecek tekliflerde tereddüde sebep olacak hususlar bulunmayacaktır. 
Teklifler açık ve net olacaktır. 
7.3- Firmalar ürün kalitesini yükseltebilecek konularda şartnamede belirtilmeyen hususları 
alternatif teklif olarak sunabilirler. Ancak TTK bu hususları değerlendirip değerlendirmeme 
hakkına sahiptir. 
7.4- Firmalar teklifleri ile birlikte imalatlarını tanıtıcı iki takım katalog ve/veya broşür 
vereceklerdir. 
7.5- Kullanma esnasında hatalı imalat yapıldığı tespit edilen torbalar yerine uygun olan yenileri 
ücretsiz olarak firmaca teslim edilecektir.  
7.6-Malzemelerin her parti 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. 
7.7- Fatura; aşağıdaki müessese dağılımına uygun olarak sözleşme tasarısındaki fatura bilgilerine 
göre kesilecektir. 

 7.8- Tonajlar netleştiğinde, üzerine baskısı yapılmak üzere, AİLE VE SOSYAL 
POLİTİKALAR BAKANLI ĞI için ve piyasaya KÖMÜR SATI Ş torba  miktarları yüklenici 
firmaya bildirilecektir.  

 
                                                   Sipariş Miktarı ve Malzeme Dağılımı: 

 
 

 
 
 

                                                                                            TOPLAM:2.500.000 Adet 

Etinorm Malzemenin Cinsi Armutçuk  Amasra TOPLAM(ad.) 

043.076.0072 Kömür Torbası 1.250.00 1.250.000 2.500.000 


