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TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 

1- AMAÇ 
Kurumumuz ihtiyacı olarak dinamit ve kapsülü aynı anda taşımaya uygun TSE K 560 belgeli, EX III 
uyumlu 3 adet ADR’li taşıt satın alınacaktır. 
 
2- TEKNİK ÖZELL İKLER 
2.1- Aracın min. malzeme taşıma kapasitesi (araç ve kasa ağırlığı hariç) 1000 kg olacaktır. 
2.2- Araç tek şoför mahalli (1 + 2) olacaktır. 
2.3- Aracın tüm donanımları (elektrik, yakıt vb sistemler) ADR 2019 Bölüm 9 da belirtilen hususlara 
uygun olarak imal edilmiş olacaktır. Araç FL, AT, EX II ve EX III özelliklerini taşıyacaktır. Bu husus 
teklifte teyit edilecek, teslimatla birlikte belgelendirilecektir. 
2.4-   Araç üst yapısı: 
2.4.1- Aynı anda dinamit ve kapsül taşımaya uygun çift bölmeli olacaktır. 
2.4.2- TSE K 560 kriterlerine uygun olarak dizayn edilecektir.  
2.4.3- Üst yapıda kullanılacak ana şase 50*90*2,5mm kutu profil olacaktır 
2.4.4- Şase profil üzerinde taşıma için kullanılacak yastıklar 40*60*2 mm olacak ve aralıkları en fazla 
35cm’i geçmeyecektir. 
2.4.5- Kasa üst iskeletinde kullanılacak profiller 40*80*2,5 mm olacaktır. 
2.4.6- Dış saclar 1.5mm siyah sac yada galvaniz sac olacaktır. 
2.4.7- İzolasyon malzemesi taş yünü olacaktır.  
2.4.8- Tabanda 1mm sac üzerinde 18 mm kalınlığında yanmaz sertifikalı playwood malzeme olacaktır.  
2.4.9- İç duvar kaplamaları en az 0.80mm galvaniz olacaktır. 
2.4.10- İç birleştirmeler perçin ya da vida ile sabitlenecektir. 
2.4.11- Ara bölme TSE-K 560 Kapsamında istenilen özelliklerde olacaktır. Ara bölme taban 
izolasyonu çift kat olacaktır. 
2.4.12- Kasada bir sağ yanda ara bölme kapısı arkada 2 adet yanlara tam olarak açılabilen dıştan 
borulu kapı olacaktır. 
2.4.13- Kasa tabanında en az 3 sağda 3 solda olmak üzere gömme hareketli ip bağlama olacaktır. 
2.4.14- Ayrıca tekerleklerin üzerine gelen kısımlar çift kat olup TSE-K 560 kapsamına uygun 
olacaktır. 
2.4.15- Üst yapı dış boyası TSE-K 560 kapsamına uygun yangına karşı test edilmiş akrilik yanmaz 
boya ile yapılacaktır. 
2.4.16- Yanlarda çift sıra hareketli ayaklı bisikletlikler olacaktır. 
2.4.17- Kasa arkasında gabari lambası olacaktır. 
2.4.18- Kasa yanlarda şerit reflektör ve uyarı iz lambaları olacaktır. 
2.4.19- Kasa arkasında ve yanlarda ulaştırma bakanlığının istemiş olduğu gerekli uyarı işaretleri 
olacaktır. 
2.4.20- Ayrıca üst yapıda bulunması gerekenler:  

� 2 adet 6 kg yangın tüpü ve dolabı 
� 1 adet 2 kg yangın tüpü araç içine  
� ADR etiketleri  
� 1 adet yangın yada parçalara karşı koruma gözlüğü 
� 1 adet gece yansımalı yelek 
� 2 çift eldiven 
� 2 adet üçgen reflektör. 

 
 



3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL 
3.1- Araç, Kurumumuz elemanlarınca işlemlerin bittiği son noktadan teslim alınacaktır. 
3.2- Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene 
ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili birim elemanlarınca müştereken yapılacaktır. 
 
4- GENEL HÜKÜMLER 
4.1- Araç üst yapısı TSE K 560 kriterlerine haiz firmalar tarafından yapılacak, bu husus teklifte teyit 
edilecektir. Firmaya ait TSE K 560 belgesi teklifle birlikte verilecektir. 
4.2- Şartnamenin 2. maddesinde belirtilen teknik hususlar ayrı ayrı cevaplandırılacaktır. 
4.3- Firmalar tekliflerinde marka ve model belirtecekler, teklif ettikleri ürünü teyit eden tanıtıcı 
katalog verecekler. 
4.4- Araçlar TÜV TÜRK muayene işlemleri yapılmış, TSE’den uygunluğu, emniyetten ruhsatı ve 
plakaları alınmış (plaka için Kurumumuz gerekli i şlemlere destek verecektir) şekilde teslim 
edilecektir. 
4.5- Araçlara ait kasko, trafik sigortası, patlayıcı madde sigortası, nakil sigortası işlemleri 
Kurumumuz tarafından, di ğer işlemler (TSE kasa projesi / TÜV muayenesi / ekzos muayene / 
takoraf kalibrasyonu  / ruhsat masrafı / plaka harcı -67 plaka olacak- / T9 taşıma belge harcı / 
araçların TÜV ve akm merkezine gidecek yakıtları) yüklenici firma tarafından yapılacak olup 
araçla ilgili tüm evraklar teslimatla birlikte Kuru mumuza verilecektir. 
4.6- Araç, imalat ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl firmanın garantisi altında olacaktır. 
4.7- Yüklenici firma araçların teslimatını müteakiben gerekli görülürse yeterli bir süre kullanma 
eğitimi verecektir. 
4.8- Araçlar işletme, bakım kitapçıkları, gerekli standart yedekleriyle beraber teslim edilecektir. 
4.9- İstekliler teknik şartname hükümleri için 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. 
4.10- Fatura 5.2 de belirtilen ihtiyaç birimlerine ve aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir. 
 

FATURA ADRESİ VERGİ DAİRESİ 
VERGİ 
NUMARASI 

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

KARAELMAS 815 003 4586 

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

KARAELMAS 859 006 4265 

Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi No:65  
67520  Kilimli ZONGULDAK 

KARAELMAS 815 007 8618 

 
5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ 
5.1- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Araçlar en geç 90 takvim günü içinde 
teslim edilmiş olacaktır. 
5.2- Sipariş miktarı ve ihtiyaç birimlerine göre aşağıda belirtilmiştir. 

Malzemenin adı İhtiyaç Birimi İhtiyaç Miktarı 

ADR’li Araç  
(üst yapılı) 

Kozlu TİM 1 
Üzülmez TİM 1 
Karadon TİM 1 

 


