
2018 YILI 
ÇEKİLİŞ MAK İNESİ 

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 
1- AMAÇ 
Türkiye Taşkömürü Kurumu İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 
olarak aşağıdaki özelliklerde toplam 7 adet çekiliş makinesi satın alınacaktır. 
 
2- TEKNİK ÖZELL İKLER 
2.1- Top Hazneleri: Şeffaf pleksi olmalıdır. 
2.2- Çekiliş Topları:  

• Pinpon toplarına özel baskı sistemi ile okunabilir ölçülerde (yapışkan olmayacak), iki 
yönlü olacak şekilde rakamlar basılacaktır. 

• 0-100 top kapasiteli makinalar için : 0- 100 (dahil) ‘e kadar olacak şekilde numaralı 
toplar olacaktır. 

• 0-250 top kapasiteli makinalar için : 0- 250 (dahil) ‘e kadar olacak şekilde numaralı 
toplar olacaktır. 

• 0-500 top kapasiteli makinalar için : 0- 500 (dahil) ‘e kadar olacak şekilde numaralı 
toplar olacaktır. 

2.3- Motor Kasası: Kompozit veya statik boyalı galveniz saç olmalıdır. 
2.4- Rotasyon Motoru: Sağ ve sola hareket edebilen hız kontrolü kullanıcı tarafından 
ayarlanabilen tipte olmalıdır. 
2.5- Sistem kumanda ile çalıştırılabilir olacaktır. 
 
3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL 
Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı 
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ile ihtiyaç birimi elemanlarınca müştereken 
yapılacaktır. 
 
4- GENEL HÜKÜMLER  
4.1-  Her bir kaleme ayrı ayrı teklif verilecek ancak en ekonomik bedel tüm kalemlerin 
toplamında değerlendirilecektir. 
4.2- Marka ve model teklifte belirtilecektir. Firmalar tekliflerine ait geni ş kapsamlı birer 
takım tanıtıcı katalog vereceklerdir. 
4.3- Makinalar, bütün parçaları monte edilmiş, servis hizmetleri yapılmış ve gerekli eğitim 
verilmiş olarak topları ile birlikte çalışır durumda TTK İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim 
Dairesi Başkanlığına teslim edilecektir. 
4.4- İmalatçı firma, her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı makinaları kabul 
tarihinden itibaren 2 yıl garanti edecektir. Garanti süresi içinde eksiklik veya hatalı imalat gibi 
nedenlerle meydana gelecek her türlü arıza bütün masrafları firmaya ait olmak üzere firmaca 
düzeltilecektir. 
4.5- İstekliler teknik şartname çerçevesinde alternatif teklif verebileceklerdir. Alternatif 
tekliflerin teknik şartnameden daha iyi teknik özelliklerde olması esastır. Ancak İhalede 
teknik şartname ile tamamen uyumlu veya daha iyi teknik özelliklerde teklif temin 
edilememesi durumunda, ihtiyacı karşılayabilecek diğer teklifler değerlendirilebilecektir. 
4.6- Fatura aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir. 
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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. Malzemeler en geç 45 (kırkbeş) 
takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 
5.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir. 

                                    Malzemenin Cinsi                                    Sipariş Miktarı 

            100 Top Kapasiteli Otomatik Çekiliş Mak.  (Toplar dahil)                                   4 
            250 Top Kapasiteli Otomatik Çekiliş Mak.  (Toplar dahil)                                   2    
            500 Top Kapasiteli Otomatik Çekiliş Mak.  (Toplar dahil)                                   1 
 

 

 


