
2018 YILI 
MARTOPERFARATÖR (PNÖMAT İK SEHPALI DEL İCİ TABANCA) 

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 
1 – AMAÇ 
TTK Armutçuk ve Üzülmez Taşkömürü İşletme Müesseseleri ihtiyacı olarak yer altı kömür 
madeni ocaklarındaki lağımlarda muhtelif taş cinslerinde seri halde delik delme işlerinde 
kullanılmaya uygun elle taşınabilir basınçlı hava ile çalışan sehpalı delici tabanca satın 
alınacaktır. 
 
2 – TEKNİK ÖZELL İKLER 
2.1- Genel özellikler   
2.1.1- Tahrik şekli                                                               : Basınçlı Hava 
2.1.2- Çalışma basıncı                                                        : 4 Bar 
2.1.3- Hava Sarfiyatı                                                           : <80 L/s 
2.1.4- Delebileceği Delik Çapı                                          : 34-42 mm 
2.1.5- Delme Kapasitesi  

(4 bar, delme boyu 1,25 m)    
: Maks. 4,5 dk.  (Sertlik : Mohs :7)  

2.1.6- Şank Ölçüsü                                                             : 22x108 mm 
2.1.7- Ağırlığı : Maks.27 kg 
2.1.8- Uzunluk                                                                    : Maks.700 mm 
2.2- Sehpa özellikleri   
2.2.1- Kapalı boy : Maks 1900 mm 
2.2.2- Açık boy : Min.3100 mm 
2.2.3- Ağırlık                                                                        : Maks.20  kg 
2.3-   Hat yağdanlığı cam yağdanlık tipinde olmayıp, ~ 250 ml kapasitede boş ağırlığı maks.1 
kg olacaktır.(Bağlantıları metal olacaktır.) 
2.4-   Sehpa ve delme üniteleri aynı noktadan ya da aynı yatay düzlem üzerinde bir 
noktadan kumanda edilecektir. 
 
3 – GENEL HÜKÜMLER  
3.1- Firmalar teklifleri  ile birlikte (idari şartname 7.3 maddesine uygun olarak); 

a) ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir kurulu ş tarafından 
tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale 
tarihi itibariyle geçerli olan Akredite kurulu şça verilmiş belgelerini ,  

(Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; Atex 
sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir 
kuruluşça tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (Atex sertifikasını 
düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir.) 

b) AB Uygunluk Beyanını (2014/34/AT ye göre düzenlenmiş)  vereceklerdir. 
3.2- Teknik şartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususlar ayrı ayrı sırasına göre 
eksiksiz ve tam olarak cevaplandırılacaktır. 
3.3- Sehpalı delme makinesi tamamen monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak 
çalışır durumda firmaca teslim edilecektir. 
3.4- Sehpalı delme makinesinin bütün parçaları ve yardımcı teçhizatları yeni ve yapımcının 
standart ve en son seri imalatından olacaktır. 
3.5- İmalatçı firma her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı sehpalı delme 
makinesi ve teçhizatlarını geçici kabul tarihinden itibaren 24 ay süre için garanti edecektir. Bu 
süre zarfında malzeme ve işçilik hatalarından meydana gelebilecek arızalar firma tarafından 
ücretsiz olarak giderilecektir. 



3.6- 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 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. 
3.7- Teklifte belirtilen bilgiler itibar edilmesi için, bu bilgiler prospektus, katalog gibi standart 
dokümanlarla teyit edilecektir. 
3.8-  Faturalar madde 7.2 de belirtilen ihtiyaç birimleri dağılımına ve aşağıdaki bilgilere göre 
düzenlenecektir. 

FATURA ADRESİ 
VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Armutçuk Mahallesi TTK Sokak No:15 İç Kapı No: A 
67390 Kandilli Kdz.Ereğli/ Zonguldak 

KDZ.EREĞLİ 859 008 5801 

Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Baştarla Mahallesi, Şehirkapı Sokak, No:93   
67040 Üzülmez  ZONGULDAK 

KARAELMAS 859 006 4265 

 
4– YEDEK PARÇALAR 
4.1-  Teklifçi firmalar, sehpalı delme makinesi ve diğer teçhizatların iki yıl boyunca sürekli ve 
düzgün çalışabilmesi için gerekli olabilecek yedek parça listesi düzenleyeceklerdir. 
4.2-  Yedek parça listeleri katalog normlarına göre düzenlenecek, parça no, parça ismi, birim 
fiyat ve toplam fiyat unsurlarını ihtiva edecektir. 
4.3- Kazanan teklif sahibi ile sözleşme yapılmadan önce yedek parçaların nihai listesi 
düzenlenecek ve tutarı sözleşme fiyatına eklenecektir. 
 
5 – DİĞER HUSUSLAR 
5.1- Siparişi alan firma sipariş mektubunun gönderilmesini takiben aşağıda belirtilen 
dokümanları ilk parti sevkiyattan bir ay önce TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına 
gönderilecektir. 
5.2-   2 takım işletme (çalıştırma) el kitabı ( Türkçe çevrili), 
5.3-   2 takım tamir, bakım ve revizyon el kitabı ( Türkçe çevrili), 
5.4-  2 takım yedek parça kataloğu; yedek parça kataloğu sehpalı delme makinesinin 
tamamının ve tamamını oluşturan önemli kısımların her bir parçasını ve bu parçaların montaj 
sırasını gösterecek çizim ve /veya fotoğrafları da içerecektir.  
5.5- 2 takım tüm teçhizatın hangi periyodik zamanlarda ve hangi yağlarla nerelerinin 
yağlanacağını gösterir Caltex normuna ( Türk Petrol Ofisinin yağ muadilatını gösterir) göre 
düzenlenmiş yağlama tabloları. 
5.6-  Sehpalı delme makinesinin bütün kullanma ve ikaz plakaları yazıları Türkçe olacaktır.  
 
6- KONTROL, MUAYENE VE KABUL  
Gerekli görülecek kontrol,  muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı 
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili işyeri elemanlarınca müştereken 
yapılacaktır. Makinenin kabul işlemleri TTK’ca makinenin bir hafta süre ile performans 
tecrübelerinin yapılıp, sonucun uygun bulunması halinde tamamlanacaktır. Bu tarihten 
itibaren garanti süresi başlayacaktır.    
 
 
7 – SİPARİŞ MİKTARI ve TESL İM SÜRESİ 
7.1-  Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Malzemeler 90 gün içinde TTK 
İlgili Müessese Ambarlarına teslim edilmiş olacaktır. 
 
 
 



7.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır. 

Malzemenin Cinsi 

İhtiyaç Birimleri Toplam Sipariş 
Miktarı 
(adet) Armutçuk 

TİM 
Üzülmez  

TİM 
Martoperfaratör 

(Makina + Sehpa + Yağdanlık)  
 

10 5 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 


