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İSKELE  RIHTIM  T İPİ  USTURMAÇA     

TASLAK  ŞARTNAMES İ 
 
1 – AMAÇ 

Zonguldak Limanında  bulunan  ancak  kullanım  sonrasında  kopan , kırılan  ve  deforme  olan  
İskele Rıhtım Tipi Usturmaçaların   yerine  yenileri  satın  alınarak  montajı  yaptırılacaktır. 

2 - TEKNİK ÖZELL İKLER 

2.1 - İskele Rıhtım Tipi Usturmaçalar kauçuk esaslı malzemeden bir bütün olarak imal edilmiş 
ve ayaklı olacaktır. Usturmaçalar kauçuk gövdenin içersine ( beton rıhtıma ve gemi bordasına 
gelen yüzeye ) yumuşak çelik levha konularak vulkanizasyon sistemi ile bir bütün olarak imal 
edilmiş olacaktır. Kullanılma esnasında kauçuk malzeme ile çelik levha birbirinden 
ayrılmayacaktır. 

2.2 - İskele Rıhtım Tipi Usturmaçalar 1080 x 1000 x 660 mm ebatlarında ve ekli teknik 
resimdeki özellikte olacaktır. 
2.3 - İskele Rıhtım Tipi Usturmaçaların ön kısmına civata (civata başları gömülü olacak 
şekilde) ile bağlanan min. 60 mm kalınlığında usturmaçanın gemi bordasına temas eden 
yüzeyin tamamını kapsayacak şekilde sürtünmeyi azaltan kayganlaştırıcı beyaz renkli yüksek 
moleküler ağırlıklı HDPE polietilen levha monte edilecektir. 
2.4 - Usturmaçalar firma tarafından monte edilecektir.  
2.5 - Garanti süresi içinde malzeme, işçilik, ve montaj hataları nedeni ile meydana gelecek 
hasarlarda ilgili parçalar üçretsiz olarak yenileri ile değiştirilecektir. 
2.6 - Usturmaçalar deniz suyuna, güneş ışınlarına, sanayi yağlarına dayanıklı, su geçirmez 
nitelikte, gözeneksiz, çatlaksız ve ozona karşı korunmuş olacaktır.  
 
3 - KONTROL, MUAYENE VE KABUL   : 

Kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm 
İşleri Şube Müdürlüğü  ve  Liman  Başmühendisliği elemanlarınca müştereken yapılacaktır.  
 
4 - GENEL HÜKÜMLER   : 

4.1 - Usturmaçalar Zonguldak Limanında rıhtımlara monte edilmiş durumda teslim edilecektir. 
4.2 - Firmalar şu  anda  Zonguldak Limanında  bulunan  usturmaçalara  uygun  ve  aynı amaca 
yönelik alternatif teklifte bulunabilirler. Alternatif teklifler idari şartnamenin 20.1 maddesine 
uygun olarak verilecektir. 
4.3 - Firmalar usturmaçalar için  montaj, malzeme ve işçilik hatalarına karşı kabul tarihinden 
itibaren 2 yıl garanti  vereceklerdir. 
4.4 - Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için bu bilgiler prospektüs, katalog gibi standart 
dokümanlarla teyit edilecek ve teklif edilen malzemeler katalog üzerinde işaretlenecektir. 
4.5 - Firmalar usturmaça  ile ilgili Loyd Sertifikasını teklifleri  ile  birlikte  vereceklerdir. 
4.6 - Fatura kesim bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 
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5 - SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ 

5.1 - Firmalar malzemeleri  60 (altmış) takvim günü içersinde montajı yapılmış olarak teslim 
edecektir. 
5.2 - Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır. 
 
 

          Malzemenin Cinsi                       Sipariş  Miktarı  
İskele Rıhtım Tipi Usturmaça 
 
 

30  Ad. 
 
 

 


