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150.000 KG BOR ON AMBALAJI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

MADDE 1. İŞİN KONUSU

1.1. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için 150.000
kg Bor On ambalajı satın alınacaktır.

1.2. Bu teknik şartnamede kısaca; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü “İDARE”, Kırka Bor
İşletme Müdürlüğü ”İŞLETME” ihaleye iştirak etmek isteyen firmalar “İSTEKLİ” ve üzerine
ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli “YÜKLENİCİ” olarak tanımlanacaktır.

MADDE 2. İSTENEN MİKTAR

2.1. Bor On Genel Ambalaj Miktarı

4 kg’lık ambalaj          : 150.000 kg

MADDE 3. TEKLİF KAPSAMI VE İSTENEN ÖZELLİKLER

3.1.  İstenen Özellikler: Tüm paketler  körüklü  sırttan  yapıştırmalı  (A/B),  fotoselli  olacaktır.
Ambalaj klişeleri ürün çeşidine göre değişebilir. Ambalaj ölçüleri ve görselleri  ürün ağırlığına
göre değişecektir.

3.1.1.  4 kg’lık Ambalaj Ölçüleri

Rulo Çapı (mm) 350-400

Film Eni (mm) 630

Rulo Göbek Çapı (mm) 76 (+/- 0,5 mm)

Fotosel Aralığı (mm) 400

Film Kalınlığı (micron) 100

Yapışma Alanı (mm) 20

Renk Sayısı 6

Tablo 1

GENEL ÖZELLİKLER 

 Deterjan  paketlenmesinde  kullanılacak  ambalaj  malzemesi  çift  katlı  (laminasyonlu)
birinci sınıf polietilen (PE) malzemeden olacaktır. Kullanılan malzeme geri dönüşümden
elde edilmiş olmayacaktır. Baskı iki kat arasında olacaktır. 

 Ambalaj malzemesinin iç kısmı mavi olacaktır.

 Ambalaj malzemesi deterjan paketlemeye uygun olacaktır.

 Ambalaj malzemesi ve baskı boyası deterjana hiçbir şekilde zarar vermeyecektir.
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 Ambalaj malzemesi ve baskı boyası nemden, sudan v.b. etkilerden etkilenmeyecektir.

 Ambalaj  malzemesi  ve  baskı  boyasının  insan  sağlığına  ve  çevreye  zarar  verici  etkisi
olmayacaktır. 

 Ambalaj  malzemesi  rulo  halinde,  otomatik  paketleme  makinasına  uygun  sarım  ve
ağırlıkta olacaktır. 

 Ambalaj malzemesi fotoselli olacaktır. 

 Ambalaj  malzemesi  rulo  sarımında  paketleme  makinasının  performansını  etkileyecek,
sarım hatası, baskı hatası olmayacaktır. Kopmalardan kaynaklanan film ek yapıştırmaları
bir ruloda maksimum 2 (iki) olacaktır.  Tüm rulo aynı film kalınlığında olacaktır,  film
kalınlığında hiçbir değişkenlik olmayacaktır.

 Ambalaj malzemesi paketleme sırasındaki metal sürtünmelerinden etkilenmeyecektir.

 Teslimde ambalaj malzemesinin ve baskı boyasının sertifikası İşletmeye verilecektir.

 Örnek baskının İşletme tarafından onaylanmasını müteakip baskıya geçilecektir.

 Tesellümde veya çalışma esnasında hatalı çıkan rulolar Yükleniciye iade edilecek olup
Yüklenici, hatalı miktar kadar ambalaj malzemesini hiç bir bedel talep etmeksizin 10 (on)
gün içinde İşletmeye teslim edecektir.

 İdare tarafından Yükleniciye gönderilecek olan tasarımdan, klişe hazırlanması Yüklenici
sorumluluğundadır.

 Klişe  hazırlanmasında  kullanılacak  olan  tasarım  sözleşme  imzalanmasını  müteakip
Yükleniciye gönderilecektir.

3.2. Teklif Kapsamı: 
Teklif,  bu teknik şartnamenin konusu olan işin tamamı için verilecek olup kısmi teklif  kabul
edilmeyecektir.  Teklif  fiyatına,  klişeler,  baskılı  ambalaj  malzemesinin  temini,  paletli  olarak
paketlenmesi, İşletmeye nakliyesi, sigorta vb. tüm giderler dâhil olacaktır.

MADDE 4. İŞE BAŞLAMA TARİHİ, TESLİM SÜRESİ, TESLİM YERİ VE ŞARTLARI

4.1. İşe Başlama Tarihi ve Teslim Süresi:
4.1.1.  Sözleşmenin süresi  150 takvim günüdür. Termin dönemlerine ait  bilgiler  5. maddede
verilmiştir.  Her  bir  termin  süresine o termin  dönemi  içerisindeki  klişe  hazırlanması,  klişenin
Teşekkül tarafından onayı ve termin programındaki ürünlerin teslimatı için geçen süre dâhildir.

4.2. Teslim Yeri ve Şartları:

4.2.1. İşletmenin, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Kırka Mah. Seyitgazi/ESKİŞEHİR adresindeki
ambarına  teslim edilecektir.  Nakliye  ve  sigorta  ile  ilgili  her  türlü  masraf  Yükleniciye  aittir.
Teslimat  hafta  içi  mesai  saatleri  olan  08:00-16:00  saatleri  arasında  yapılacaktır.  Ancak,
İşletmenin talep etmesi halinde hafta sonunda veya mesai saatleri dışında da ambalajlar teslim
alınabilir. Sevk irsaliyesinde ambalajların cinsi açık olarak belirtilecektir.

4.3.  Yüklenicinin  Sorumluluğu:  Yüklenici,  teklif  ettiği  ürünün bu şartnamedeki  “BASKILI
AMBALAJ  MALZEMESİ  TEKNİK  ÖZELLİKLERİ”  nde  belirtilen  özellikleri  sağladığını
gösteren analizleri kendisi yapacak ve ürünün sevkiyatından sonra İşletmeye gönderecektir.
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MALZEME
KODU

AMBALAJ
TİPİ 

TERMİN DÖNEMLERİ

1. Termin 2.Termin 3. Termin 4.Termin 5.Termin TOPLAM

126144 Bor On
Genel 4 kg 30.000 Kg 30.000 Kg 30.000 Kg 30.000 Kg 30.000 Kg 150.000 KG

                                                                     Tablo : 2

MADDE 5. TERMİN PROGRAMI VE TERMİN PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK

5.1.  Cins,  miktar,  ebat  ve  termin  programı  Tablo  2’de,  belirtilen  Bor  On ambalajları  teknik
şartnamenin 3. maddesinde belirtilen özelliklere göre imal edilecektir.

5.2.  İlk  termin  dönemi  sözleşmenin  imzalandığı  gün  başlayacak ve  ayrıca  yeni
numune/numuneler  için  geçecek  süre  de  termin  döneminden  sayılacaktır.  İlave  numune  için
teslim süresi kesinlikle verilmeyecektir. İdarenin teslimat programında tarih ve miktar değişikliği
yapma hakkı saklıdır. Yüklenici bu duruma itiraz edemez. Termin süreleri Tablo 3 deki gibidir.

TERMİN SÜRELERİ

1. Termin 2.Termin 3. Termin 4.Termin 5.Termin TOPLAM

30 Gün 30 Gün 30 Gün 30 Gün 30 Gün 150 Gün

                                            Tablo:3

 
5.3. Ambalaj  ölçüleri  ve  görseli  termin  dönemi  boyunca  değişebilir.  Yüklenici  bu
değişikliğe göre çalışmasını yapacak ve ilave herhangi bir bedel talep etmeyecektir. Her
termin  döneminde  ambalaj  görseli  ve  teslim  edilecek  ambalaj  miktarı  İdareye
onaylatıldıktan sonra üretime geçilecektir.

MADDE 6. İSTENEN BELGE, BİLGİLER VE NUMUNE

6.1. Ambalajların  3.  maddedeki  standartlara  uygunluğunu  belirten,  Yüklenicinin  kendisinin
yaptığı analiz raporları ambalajların teslimatı sırasında İdareye teslim edilecektir.

6.2. İstekli firma PE+PE Migrasyon Testi ve Flexible PE Üretim Tesisine sahip olduğuna
dair  belgeleri  İdare’ye  teslim  edecektir.  Bu  belgelere  sahip  olmayan  firmalar  ihaleye
katılamaz.

MADDE 7. TEKLİF ve ÖDEME ŞARTLARI

7.1. Teklif ve Ödeme Şartları

7.1.1. Teklifler TL cinsinden verilecektir. 

7.2. Fiyat Dışı Unsurlar: Teklifte fiyat dışı unsurlar dikkate alınmayacaktır. 
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MADDE 8. KABUL İŞLEMLERİ

Yüklenici  tarafından  teslim  edilen  150.000  kg  Bor  On  ambalajı  aşağıda  yazılan  şartlar
kapsamında kontrol ve muayene edilerek kabul edilecektir.

8.1. Ambalaj  malzemelerinin  teslimini müteakip  Muayene  ve  Kabul  Komisyonu  tarafından
gerekli kontrol ve ölçümler yapılarak uygun olması halinde tesellüm işlemi yapılacaktır.

8.2. Malzemelerin  tesellümü  İşletmede  yapılacaktır.  Ambalajların  3.  Maddedeki teknik
özelliklere  uygunluğunu  belirten  Yüklenicinin  kendisinin  yaptığı  analiz  raporları  İşletmeye
verilecektir.

8.3. İşletme gerekli gördüğü takdirde kendi laboratuvarlarında veya Eti Maden İşletmeleri Genel
Müdürlüğü ya da akredite olan başka bir laboratuvarda malzemeleri analiz edebilecek ve/veya
ettirebilecektir. Bu durumda analizlerde tespit edilen değerler malzemenin fiziksel ve kimyasal
özellikleri olarak kabul edilecek olup, 3. Maddede belirtilen değerlerde olmaması halinde kabul
edilmeyecektir. Olası böyle bir işlemde Yüklenici itiraz edemez ve herhangi bir hak talebinde
bulunamaz.

8.4.  Ambalaj  baskısına  geçmeden  önce  baskı  onayı  verilecektir.  Yüklenici  baskı  onayı  için
baskıdan en az 1 (bir) hafta önce baskıya geçeceği tarihi bildirecektir. İlk baskı onayında verilen
onaya  istinaden ambalaj  üretimi  yapılacaktır.  Baskı  onayından  alınan  şahit  numuneye  uygun
ambalajlar teslim edilecektir. Uygun olmayan ambalajların tamamı İdare tarafından Yükleniciye
iade  edilecektir.  İade  edilen  ambalajlar  termin  süreleri  dahilinde  uygun  ambalajla
değiştirilecektir.  Termin  süresinin  aşılması  durumunda  sözleşmede  belirtilen  cezalar
uygulanacaktır. 

MADDE 9. CEZALAR

9.1. Malın, sözleşmeye uygun olarak süresinde teslim edilmemesi halinde gecikilen her takvim
günü için sözleşmede belirtilen gecikme cezası uygulanır.

MADDE 10. DİĞER HUSUSLAR 

10.1. Ambalajlama: 

Talep edilen Baskılı Ambalaj Malzemesi aşağıdaki paketleme özelliklerine uygun ambalajlarda
olacaktır.

10.2. Paketleme: 
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10.2.1. Baskılı  Ambalaj  Malzemesi  paletli  olarak  paketlenecek,  paletlerin  üzerine  firma  adı,
ambalaj cinsi, ambalaj ölçüleri belirten tanıtım etiketi bulunacaktır. Her bir paletli ürün forklift,
karayolu  taşımacılığında,  yükleme ve boşaltma işlerinde kullanıma uygun,  suya  dayanıklı  ve
kapalı  olacaktır.  Masuraların  zarar  görmemesi  için  masuraların  her  iki  tarafına  da  kapak
takılacaktır.

10.2.2.  Paletlenen ambalajlar üzerinde net ağırlık, brüt ağırlık, tolerans, muhafaza koşulları ve
güvenlik  uyarıları  detaylı  bir  şekilde  yazılı  olacaktır. Ambalajlarda  açılmalar,  patlaklar  vs.,
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.

10.2.3. Teslim edilen her bir ambalaj rulosu maksimum 40 kg olacaktır. 

10.2.3. Sevk İrsaliyelerinde, Malzemenin cinsi ile beraber Eti-KKYS kodu (Malzeme kodu) da
yer alacaktır.

10.2.4. Her  ambalaj  malzemesinin  paleti  üzerinde  tanıtıcı  etiket  bulunacaktır.  Etiket  üzerine
Yüklenicinin adı ve iletişim bilgileri, Eti-KKYS kodu (Malzeme Kodu), ambalaj malzemesini
adı, içerisindeki malzemenin ağırlığı, irsaliye numarası ve tarihi yer alacaktır. Etiketler uzun süre
stoklamaya  ve  güneş  ışınlarının  soldurucu  etkisine  dayanıklı,  yırtılmayacak  veya  yerinden
çıkmayacak şekilde sağlam yapılı olmalıdır. Etiketlerin bilgileri silinmez ve akmaz mürekkeple
okunaklı olarak yazılacaktır.

10.2.5. Her  bir  paletin  yan  dış  yüzüne  içerdiği  ambalaj  malzemesinin  1  adet  örneği
sabitlenecektir.    

MADDE 11. TEKNİK ŞARTNAMENİN MADDELERİ

İş bu madde dâhil teknik şartname 11 (on bir)  maddeden ibarettir.

5


	MADDE 1. İŞİN KONUSU
	MADDE 2. İSTENEN MİKTAR
	MADDE 3. TEKLİF KAPSAMI VE İSTENEN ÖZELLİKLER
	MADDE 4. İŞE BAŞLAMA TARİHİ, TESLİM SÜRESİ, TESLİM YERİ VE ŞARTLARI
	MADDE 5. TERMİN PROGRAMI VE TERMİN PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK
	MADDE 7. TEKLİF ve ÖDEME ŞARTLARI
	MADDE 8. KABUL İŞLEMLERİ
	MADDE 10. DİĞER HUSUSLAR
	MADDE 11. TEKNİK ŞARTNAMENİN MADDELERİ

