
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

1.000.000 ADET OLUKLU MUKAVVA KUTU VE 50.000 ADET MUKAVVA LEVHA 

ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

1. İŞİN KONUSU 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü‘nde üretilen 

Boron ürününün ambalajlanması amacıyla satın alınacak 1.000.000 (bir milyon) Adet Çift 

Oluklu (Dopel) Mukavva Kutu (Amerikan Box) ve 50.000 (elli bin) adet mukavva levha 

alımını, özelliklerini ve paketlenmesine ilişkin esaslar bu şartnamenin konusunu teşkil eder.  

 

2. İŞİN SÜRESİ 

 

Sözleşmenin süresi ilk termin dönemi başlangıcından itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 

İlk termin dönemi başlangıcına ait bilgiler 5. maddede verilmiştir. 

 

3.ÖZELLİKLER 

3.1. Çift Oluklu Mukavva Kutunun Özellikleri: 

3.1.1. Miktar: 1.000.000 Adet Çift Oluklu (Dopel)  Mukavva Kutu (Amerikan Box) 

3.1.2. Ölçüleri içten içe 362 x 392 x 230 mm (en x boy x yükseklik) ebatlarında olacaktır.  

3.1.3. Mukavva Kutular (Amerikan Box)  Çift Oluklu (Dopel, C+B)  olacaktır.  

3.1.4. Çift Oluklu (Dopel)  Mukavva Kutular (Amerikan Box) BTLIMIFLIMKL (125BTL-

140IM-140FL-140IM-100KL) kalitesinde olacaktır 

3.1.5. Çift Oluklu beyaz mukavva kutu olacaktır.  

3.1.6. Kutunun geniş yüzeylerine 20 x 30 cm boyutlarında Eti Maden Logosu 3 renkli olarak 

basılacaktır.(Ek-1) Yazı Fontu ve renkleri ekte verilmiştir. (Ek-2) 

3.1.7. Kutunun geniş yüzeylerin alt köşelerinde uygun karakter ve büyüklükte İdare tarafından 

verilecek barkot kutucukları ve kutu içerisindeki ürünü tipini belirten kutucuklar basılacaktır. 

Barkot ve ürün tip kutucuklarının sayısı değişiklik arz edebilir. Yüklenici bu hususa itiraz 

edemez ve herhangi bir hak talebinde bulunamaz.                       

3.1.8. Kutunun dar yüzeylerine ayakla basılmaz, kırılacak malzeme, yağmurdan koruyunuz ve 

istif şeklini gösteren işaretler vb. basılacaktır. 

3.1.9. Kutu birleştirme noktası uzun kulak yapıştırma olacaktır. 

3.1.10. Kutunun üzerine basılacak klişe İdarenin onayına müteakip üretime geçilecektir. Kutu 

üzerine basılacak klişe termin programı boyunca değişebilir. Yüklenici bu duruma itiraz 

edemez ve her hangi bir hak talebinde bulunamaz. 

3.1.11. Bir koli içerisinde minimum paketlenmiş 30 kg Boron Borlu Temizlik Ürünü 

konulmaktadır ve koliler Euro palet üzerine 6 sıra üst üste dizilmektedir. Yüklenici teslim 

ettiği kolilerin bahsedilen dizilim şeklinde stokta deforme olmadan saklanabileceğini garanti 

edecektir. Stokta bekletilen palet üzerine dizilmiş kolilerde meydana gelebilecek bozulmalar 

sonucunda deforme olan koliler yenileri ile 15 (on beş) iş günü içerisinde değiştirilecektir. 

Yüklenici bu hususa itiraz edemez her hangi bir hak talebinde bulunamaz. 



                                  

3.1.12. Yüklenici İdareye verdiği test raporunda kolilerin taşıyacağı minimum ağırlık 

miktarını gösterecektir.  

3.2. Çift Oluklu Mukavva Levhanın Özellikleri 

3.2.1. Miktar: 50.000 Adet levha. 

3.2.2. Oluklu Mukavva levhalar 800 x 1200 mm.  (en x boy) ebatlarında olacaktır.  

3.2.3. Mukavva Levhalar Çift Oluklu (Dopel, C+B)  olacaktır. 

3.2.4. Mukavva Levhalar 120TL-100FL-100FL-100FL-120TL kalitesinde olacaktır. 

3.2.5. Çift Oluklu esmer mukavva karton olacaktır.  

4. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI 

4.1. Malzemelerin teknik özellikleri ile ilgili olarak ANALİZ SERTİFİKASI İdare’ye 

verilecektir. 

 

4.2. İdare koli üzerindeki tüm baskı klişesini değiştirme hakkına sahiptir, Yüklenici bu 

duruma itiraz edemez, her hangi bir hak talebinde bulunamaz. 

 

5. TERMİN PROGRAMI VE TERMİN PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK  

5.1. Cins, miktar, ebat ve termin programı Tablo 1’de, belirtilen Çift Oluklu (Dopel)  

Mukavva Kutu (Amerikan Box) ve Mukavva Levha bu teknik şartnamede belirtilen 

özelliklere göre imal edilecektir. 
 

5.2. Yüklenici, sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 10 (on) takvim günü içinde 

sözleşmede yer alan Çift Oluklu (Dopel)  Mukavva Kutu (Amerikan Box) ve Mukavva Levha 

için 1’er (bir) adet olmak üzere TEŞEKKÜL’e (İşletmeye) numune gönderecek, numunelerin 

TEŞEKKÜL’ce (İşletme Müdürlüğü) onaylanmasını müteakip, Yükleniciye bildirim 

gününden (7 takvim günü kabul edilecektir) itibaren ilk termin dönemi başlayacaktır. Şayet 

ilk verilen numune onaylanmaz ise TEŞEKKÜL’ce numunenin onaylanmadığının 

Yükleniciye bildirim gününden (7 takvim günü kabul edilecektir) itibaren ilk termin dönemi 

başlayacak ve ayrıca yeni numune/numuneler için geçecek süre de termin döneminden 

sayılacaktır. İlave numune için teslim süresi kesinlikle verilmeyecektir. Termin başlangıç 

tarihinden sonra geçen her 30 takvim günü 1 (bir) termin dönemini ifade eder. İdarenin 

teslimat programında tarih ve miktar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Yüklenici bu duruma 

itiraz edemez. 

TERMİN  

DÖNEMİ 

362 x 392 x 230 mm  

(en x boy x yükseklik) ebatlı Çift Oluklu 

(Dopel)  Mukavva Kutu (Amerikan Box) 

(Adet) 

800 x 1200 mm.  (en x boy) ebatlı 

Mukavva Levha 

(Adet) 

Malzeme Kodu :50762 Malzeme Kodu:93462 

TESLİM YERİ TESLİM YERİ 

Kırka Bor 

İşletme Müdürlüğü 

Kırka Bor 

 İşletme Müdürlüğü 

1. Ay 200.000 10.000 

2. Ay 200.000 10.000 

3. Ay 200.000 10.000 

4. Ay 200.000 10.000 

5.Ay 200.000 10.000 

GENEL TOPLAM 1.000.000 50.000 

Tablo:1 



                                  

5.3. Koli ölçüleri (+/-) 5 cm’ye kadar İşletme tarafından değiştirilebilir. Yüklenici bu 

değişikliğe göre çalışmasını yapacak ve ilave herhangi bir bedel talep etmeyecektir. Her 

termin döneminde koli görseli (ebat-klişe yönünden) ve teslim edilecek koli miktarı işletmeye 

onaylatıldıktan sonra üretime geçilecektir. 

 

5.4.Yüklenici, oluklu mukavva kutuları ve oluklu levhaları Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 

ambarına teslim edecektir. 

 

5.5. Oluklu mukavva kutular ve oluklu levhalar açık şekilde, toz ve nemden etkilenmeyecek, 

muhafaza ve sayım açısından taşımaya uygun bir streç malzeme ile sarılarak paketlenip 

bağlanarak, daha sonra sağlam bir palete konulup çemberlenmiş şekilde teslim edilecektir. 

 

5.6. Yüklenici teslim ettiği ürünlerin bazılarında daha sonradan tespit edilen hatalı ürünleri, 

İdarenin bildiriminden sonra 10 (on) takvim günü içerisinde iade faturası ile alarak yenileri ile 

değiştirecektir. 

 

6. MUAYENE TESTLERİ 

6.1. Gözle Muayene 

Numune oluklu mukavva kutular ve oluklu levhalar gözle muayeneden geçirilecektir. 

Numune oluklu mukavvaların yüzeyleri düzgün, olukların simetri eksenleri kağıt yüzeyine dik 

olmalı ve yüzeylerde kırık, gevrek, yırtık ve kabarma gibi kusurlar bulunmamalıdır. Oluklar, 

her noktada alt ve üst yüzeye yapışmış olmalıdır. Kesim kenarları çapaksız ve düzgün 

olmalıdır. 

6.2. Boyut Muayenesi 

Numune oluklu mukavvaların eni ve boyu iç ölçüleri  (+/-) 4 mm, toleransla ölçülerek, bu 

boyutların iş bu teknik şartnamede belirtilen ebatlarda olup olmadığı kontrol edilecektir.  

 

7. GARANTİ 

Ürün, Teknik Şartnamenin 3.1. maddesinde belirtilen özellikleri, Malzeme Analiz Sertifikaları 

ve Yüklenicinin İdareye sunduğu diğer belgelerde yer alan depolama koşullarında muhafaza 

edecektir. 

 

8. CEZALAR 

8.1. 1.000.000 (bir milyon) Adet Çift Oluklu (Dopel) Mukavva Kutu (Amerikan Box) ve 

50.000 (elli bin) adet mukavva levhanın Teknik Şartnameye uygun olarak süresinde teslim 

edilmemesi halinde gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin % 0,3 

(binde 3) oranında gecikme cezası uygulanır. 

 

9. TESLİMAT 

 

9.1.Teslimat Yüklenici tarafından Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Ambarına tüm masraflar 

Yükleniciye ait olmak üzere yapılacaktır.  

 

 

 

 

 



                                  

10. DİĞER HUSUSLAR 

 

10.1. Ambalajlama: Talep edilen ürün aşağıdaki paketleme ve torba özelliklerine uygun 

ambalajlı olacaktır. 

 

10.2. Yüklenici tarafından teslim edilecek olan ürün forklift taşımacılığına uygun olarak 

paletli şekilde teslim edilecektir. Deforme olmuş, yırtık ve baskı hatalarının olduğu 

kullanılamaz durumda olan ürünler teslim alınmayacaktır. 

 

10.3. Her bir paletli ürün forklift, karayolu taşımacılığında, yükleme ve boşaltma işlerinde 

kullanıma uygun, suya dayanıklı ve kapalı olacaktır. 

 

10.4. Ürünlerdeki yırtıklar, patlaklar, paletlerin küflü, kırık vs., olması halinde malzemenin 

kabulü yapılmayacak olup ambalajı, paleti ve taşınması uygun olan yeni ürün tüm masrafları  

(nakliye, sigorta, mal bedeli, resmi işlem masraf ve harçları, vs.) kendisine ait olacak şekilde 

Yüklenici tarafından bedelsiz olarak 10 (on) takvim günü içerisinde değiştirilecektir. 
 
10.5. Gizlilik: YÜKLENİCİ, tesis ile ilgili bilgiler ve dokümanlar konusunda Gizlilik ilkesine 

uyacaktır. 

 

11. TEKNİK ŞARTNAMENİN MADDELERİ 

İş bu madde dahil teknik şartname 11 (onbir) maddeden ibarettir. 

 

Ek-1 :Baskı Klişesi 

Ek-2 :Baskı Fontu ve Rengi 
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