
2018 YILI  
BASINÇLI HAVALI D İYAFRAMLI SU POMPASI 

 TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 
1-AMAÇ  
TTK Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak Grup-1 metan gazlı ortamda 
kullanılmak üzere 15 adet basınçlı havalı diyaframlı su pompası satın alınacaktır. 
 
2. TEKNİK ÖZELL İKLER 
 
2.1 - DÖKÜM GÖVDEL İ DİYAFRAMLI SU POMPASI  
2.1.1- Giriş basıncı                                     : 4 bar (2.1.2 maddesinde değerleri verecek)            
2.1.2- Çıkış basıncı (bar) – debisi (m3/h)    : min.3 bar  / min.10 m3/h 
2.1.3- En yüksek hava tüketimi (2.1.2 de)    : maks.2500 lt/dak        
2.1.4- Mevcut giriş hava basıncı     : ~3- 6 bar arası ayarlanabilir 
2.1.5- Sıvı giriş/çıkış ölçüsü               : 2” 
2.1.6- Hava giriş ölçüsü     : ¾” 
2.1.7- Katı partikül geçirgenliği    : 6 mm 
2.1.8- Gövde malzemesi     : Döküm 
2.1.9- En yüksek emiş mesafesi    :  6 m 
2.1.10- Ağırlık      : maks.70 kg 
2.1.11- Her pompa ile birlikte hava şartlandırıcısı verilecektir. 
 
3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL 
3.1- Kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ihtiyaç birimi elemanlarınca müştereken yapılacaktır. 
3.2- Pompaların bu şartnamede belirtilen basıncın 1,5 katı statik basınç testi ve performans 
testine tabi tutulduğuna dair test sonuçları ve performans eğrileri teslimatla birlikte İdareye 
verecektir.  
 
4-GENEL HÜKÜMLER  
4.1- Teknik şartnamenin 2. maddesinde belirtilen hususlar sırasına göre tek tek 
cevaplandırılacaktır. 
4.2- 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) Uygunluk Beyanını (Declaration of conformity) (2014/34/AT ye düzenlenmiş)  
vereceklerdir. 

 
4.3- Firmalar teklifleriyle birlikte besleme hava basıncına bağlı olarak pompalara ait 
performans eğrilerini (Q-Hm, hava sarfiyatı) vereceklerdir  
4.4- Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için marka ve model belirtilecek olup bu 
bilgiler prospektüs katalog gibi standart dokümanlarla i şaretlenerek teyit edilecektir. 
4.5- Sistemin bütün parçaları yeni ve yapımcının standart ve en son seri imalatından olacaktır. 
4.6- Firmalar her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı sistemi kabul tarihinden 
itibaren 2 yıl süre için garanti edecektir.2 yıl süre için gerekli yedek parça listesi 
düzenlenecektir. 



4.7- Sistemin bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır 
durumda teslim edilecektir. 
4.8- Teslim yeri TTK Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi iş yerleri ambarlarıdır. 
4.9- Pompa üzerinde özeliklerini gösterir işaretleme etiketi (ATEX sınıfını da içerecek) 
olacaktır. 
4.10- Firmalar 10 yıl süre ile yedek parça temin garantisi vereceklerdir. 
4.11- 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.  
4.12 -Faturalar madde 5.2 de belirtilen ihtiyaç birimleri dağılımına ve aşağıdaki bilgilere göre 
düzenlenecektir. 
 

FATURA ADRESİ 
VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

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

KARAELMAS 859 006 4265 

 
 
5-SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ  
5.1- Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Pompalar 90 takvim günü içinde 
teslim edilecektir.   
5.2- Sipariş miktarı ve ihtiyaç birimleri dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır. 
   

Malzemenin Cinsi Sipariş Miktarı  
Basınçlı Havalı Diyaframlı Su Pompası 

(Döküm gövdeli) 
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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 

 
      


