
Sayfa 1 / 4 
 

2018 YILI 
TÜRK İYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (T.T.K.) 

EXPROOF ELEKTR İK MOTORU ALIMI 
TEKN İK ŞARTNAMES İ 

 
 
1. AMAÇ 
 

Kurumumuz Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak VANSAN marka dik milli 
pompada kullanılmak üzere aşağıda özellikleri belirtilen 4 adet elektrik motoru satın alınacaktır.    
 
2. GENEL HÜKÜMLER 
 
2.1. Elektrik motorlarının etiket değerleri aşağıdaki gibi olacaktır. 
Çıkış Gücü 450 kW 
Anma gerilimi 3300V 
Anma akımı 95 A ± %5 
Nominal hız 1490 rpm 
Frekans 50 Hz 
Rulman Ömrü (L10h) En az 40.000 saat 
Soğutma TEFC – Tamamen Muhafazalı Fan Soğutmalı - IC411 
Görev Döngüsü S1 - Sürekli 
Muhafaza Malzeme Demir Döküm 
Yalıtım Sınıfı F (DT=80K) 
Ortam Sıcaklığı -20°C - +40°C 
Faz Sayısı 3 
Koruma Derecesi En az IP65 
Dönüş Yönü Her iki yöne 
Yolverme Direct On Line (D.O.L) 
 
2.2. Elektrik motoru için montaj hariç fiyat verilecektir.  
2.3. Elektrik motorunun sargı ve rulmanlarında sıcaklık algılayıcıları bulunacak ve bunlar yedekli 
olacaktır. Motorda sargılar için 2 adet, rulmanlar için 2 adet sıcaklık algılayıcısı verilecektir.   
2.4. Elektrik motoru yeraltında mevcut bulunan şase ile uyumlu olmalıdır.Motor şase bağlantı dış 
çapı 1000mm , motor bağlantı delik merkezi 940mm, motor mili ölçüsü 110mm, fatura bağlantı 
ölçüsü 880mm , motor bağlantı cıvata ölçüsü 28mm, motorun yüksekliği max 2045 mm olmalıdır. 
2.5. Elektrik motoru her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı 2 (iki) yıl süreyle 
garantili olacaktır. Meydana gelebilecek arızalarda, firma arızanın bildirilmesini müteakip 3 (üç) gün 
içerisinde hiçbir ücret talep etmeden arızalara müdahale edecektir. 
2.6. Garanti süresi içerisinde eksiklik veya hatalı imalat gibi nedenlerle meydana gelecek her türlü 
arıza yüklenici firma tarafından giderilecektir. Arızalı elektrik motorunun firma servis merkezinde 
onarılmasının gerektiği durumlarda, oluşabilecek her türlü masraf (nakliye, nakliye sigortası, nakliye 
hasarı vb.) firma tarafından karşılanacaktır. Bu durumda arıza bir ay içerisinde giderilmiş olacaktır. 
Bir (1) ayı aşan tamir işlemlerinde, yüklenici firma, tamir işlemi gerçekleşinceye kadar ilgili birime 
aynı özelliklerde çalışır vaziyette yedek elektrik motoru tahsis edecektir 
2.7. Teklif edilecek elektrik motorları için; Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren 
ve ihale tarihi itibariyle geçerli; 
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- Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, 2014/34/AB ATEX 
Direktifi Modül B: AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi) ve, 

-AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikaları teklifle birlikte 
verilecektir. 
2.7.1. 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 (QAN veya sertifika düzenleyen kuruluşun 
resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Sertifikaların halen geçerli olduğunun, düzenleyen kuruluşun resmi 
web adresinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı teklife eklenecektir. 
Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex sertifikasının 
geçerliliğini gösteren ek belge olarak kabul edilecektir. 
2.7.2. Teklif dosyasında yer alacak sertifikalar ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari 
Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Sertifikaların yabancı dilde düzenlenmiş 
olması halinde, İdari Şartname 7.3.5 maddesine uygun olarak Türkçe tercümesi sunulacaktır. Yabancı 
ülkelerden temin edilen belgeler, İdari Şartname 7.3.4 maddesine uygun olarak sunulacaktır. 
2.8. Elektrik motoru 180 takvim günü içinde Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarına teslim edilecektir. Teslimatı yapan firma 
ekli form ile (EK-1) muayene isteğinde bulunacaktır.  
2.9. Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul; TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal 
Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili ihtiyaç birimince 
müştereken yapılacaktır. Ödeme, malzemelerin kabul işlemlerinin tamamlanması ile firma faturası 
karşılığı yapılacaktır. 
2.10. Fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 
 

FATURA ADRESİ VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Kılıç Mahallesi Yunus Caddesi No:79 
67600 Kozlu ZONGULDAK 

KARAELMAS  815 003 4586 
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EK-1 
 

MUAYENE İSTEK FORMU 

 

 

 

TÜRK İYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜ ĞÜ 

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 



Sayfa 4 / 4 
 

 
 
 

 
 
 
 

LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz.  Bilgi için tel:  259 47 40 - 259 47 41 

 


