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MUHTELİF ELDİVEN ALIMI  

TEKNİK ŞARTNAMESİ  

 

 

MADDE 1. İŞİN KONUSU 

1.1. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için muhtelif 

eldiven 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 

- Montaj eldiveni (lateks)  :  2.000 çift   

- Montaj eldiveni (darbe emicili) :     800 çift  

- Montaj eldiveni (kesilmez)  :     200 çift 

- Kaynakçı eldiveni   :     500 çift  

- Deri eldiven    :  1.000 çift  

- Nitril eldiven    :10.000 çift 

- Isıya dayanıklı eldiven  :     500 çift 

Kişisel Koruyucu Donanım satın alınacaktır. 
                                     
MADDE 3. TEKLİF KAPSAMI VE İSTENEN ÖZELLİKLER 

3.1. İstenen Özellikler: 

Tüm malzemeler için istenen özelliklerinde belirtilen standart ve teknik kriterlerin yürürlükten 

kalkması halinde yerine geçen standart ve özellikler geçerli olacak ve belirtilen özelliklerin üst 

özellikleri kabul edilebilecektir. Eldivenler, REACH’a uygun üretilmiş olacaktır. Malzemelerin 

fiziksel özellikleri de önem taşıdığından numuneler ele giyilerek; ergonomi, rahat kullanımı, koku 

gibi özellikleri de değerlendirilecektir.  

   

3.1.1. Montaj Eldiveni (lateks/nitril köpük):  

Çapak batmaları, kesilme, sıyrılma, cisim batmalarını 

engelleyecek nitelikte, dokuma kumaşın lateks, kauçuk, 

plastik gibi malzemelerle kaplanmış şekilde veya bu 

maddelerden imal edilmiş olacaktır. Beş parmaklı, esnek ve 

kullanım rahatlığı olacaktır. 

3.1.1.1. Standardı EN 388, performansı 4121 olmalıdır. 

3.1.1.2. Parmakların ve bileğin rahat hareket edebilmesi için 

esnek olmalıdır.  

3.1.1.3. Eldivenlerin bilek kısmı elastiki (lastikli) olmalıdır. 

3.1.1.4. Sağ ve sol eller için ayrı ayrı imal edilmelidir. 

Giyilip çıkarılması kolay olmalıdır. 

3.1.1.5. Eldivenler hangi malzemeden imal edilirse edilsinler 

kullananın sağlığını bozacak alerjik bir sorun çıkarmamalı ve 

terletme yapmamalıdır. 

3.1.1.6. Sıvı geçirmez, madeni yağlara, hidrokarbonatlara ve 

kimyasal maddelere karşı mukavim olmalıdır. 

3.1.1.7. Pamuklu kumaş üzerine kaplama veya daldırma şeklinde ve direk olarak latex maddelerden 

imal edilen eldivenler yıkanabilir olmalı, yıkandığında daralma, esneme, sarkma ve diğer 

özelliklerini kayıp etmemelidir. Kaplamalar (tam) üst fotoğraf gibi olmalıdır. 

3.1.1.8. Eldivenler, kullananların ellerine uyması için küçük, orta ve büyük boy olarak imal 

edilmeli, siparişte bu ölçülere göre miktarlar belirtilmelidir. 
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3.1.1.9. Eldivenler üzerinde; İmalatçı Firma adı, İmal yılı, Eldiven boyu (Büyük, orta ve küçük boy) 

silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.  

 

3.1.2. Montaj Eldiveni (darbe dirençli):  

3.1.2.1. Eldiven EN 388 standardına uygun, CE belgeli 

olacaktır. 

3.1.2.2. Eldiven EN 388 performans değeri en az 4343 

seviyesinde olacaktır. 

3.1.2.3. Eldiven astarı, polietilen, poliamid veya bunların 

karışımından imal edilmiş olacaktır. 

3.1.2.4. Eldiven, örgü bileklikli, avuç içi ve parmak uçları 

nitril köpük kaplı olacaktır. 

3.1.2.5.  Eldiven en az 20 cm uzunluğunda olacaktır. 

3.1.2.6. Eldiven parmak üst kısımlarında boğumlu kauçuk 

malzemeden darbe emiciler bulunacaktır. 

3.1.2.7. Eldiven el üst kısmında tek parça olacak şekilde darbe emici bulunacaktır. 

3.1.3. Montaj Eldiveni (kesilmeye dirençli): 

3.1.3.1. EN 388 standartlarında, performans değeri en az 4.5.4.3 ve CE belgeli olacaktır.  

3.1.3.2. Eldiven astarı cam fiber, HPPE, poliamid, polyester, paraaramid, HDPE, likra, spandex, 

dyneema, high tenacity fiber veya bunların karışımından olacaktır.  

3.1.3.3. Eldiven avuç içi ve parmak ucu kaplaması poliüretan veya nitril köpük olacaktır.  

3.1.3.4. Eldiven en az 25 cm uzunluğunda olacaktır.  

3.1.3.5. Malzemelerin üzerinde; yapımcı firma adı ve sembolü, imalat yılı, varsa raf ömrü olacaktır. 

3.1.4. Kaynakçı eldiveni: 

3.1.4.1. EN 388, EN 407 ve EN 12477 (tip A) standartlarına uygun, CE belgeli olacaktır.  

3.1.4.2. EN 388 performansı en az 3.1.3.2 olacaktır.  

3.1.4.3. EN 407 performansı en az 4.1.3.X.4.X olacaktır.  

3.1.4.4. Yarma deriden imal edilmiş, pamuk astarlı olacaktır.  

3.1.4.5. Beş parmaklı, en az 35 cm uzunluğunda, sağ-sol olmak üzere bir çift olacaktır  

3.1.4.6. Eldivenlerin muhafazası için koruyucu kılıfı olmalıdır.  

3.1.4.7. Eldiven yapımında kullanılan malzeme anti-alerjik olmalıdır.  

3.1.4.8. Malzemelerin üzerinde; yapımcı firma adı ve sembolü, imalat yılı, varsa raf ömrü 

silinemeyecek şekilde bulunmalıdır.  
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3.1.5. Deri eldiven: 

3.1.5.1. Eldivenin üst kısmı pamuklu kumaştan parmakları ve el 

ayası yarma deriden olacaktır. 

3.1.5.2. Eldiven emniyet bileklikli olacaktır. 

3.1.5.3. Eldivenin üst kısmında eli kavraması için lastikli kumaş 

olacaktır. 

3.1.5.4. Eldivenin avuç kısmı yarma deriden takviyeli olacaktır. 

3.1.5.5. Eldiven mekanik risklere karşı EN 388 en az 4244 katagori 

2 seviyesinde olacaktır.  

 

 

 

3.1.6. Nitril eldiven: 

3.1.6.1. Dış kısmı komple nitril ile kaplanmış iç kısmı ve koncu %100 katkısız pamuk malzemeden 

yapılmış olacaktır. 

3.1.6.2. Yağlı ortamlardan etkilenmeyecek, kimyasallar ve 

solventlere dayanıklı olacak 

3.1.6.3. Kullanan kişilerde alerji yapmayacak ve örgü bileklikli 

olacaktır. 

3.1.6.4. Kullanım sonrası elde koku yapmayacaktır. 

3.1.6.5. EN 388 standart da en az 3121 performans değerlerinde 

olacaktır. 

3.1.6.6. Tekliflerle birlikte sunulan numuneler giyilerek-kullanılarak 

denenecek; kullanım rahatlığı, ergonomisi, eli sarışı-duruşu, kokusu 

gibi fiziki özellikleri çalışmayı kolaylaştırıcı özellikte olacaktır. 

 

3.1.7. Islak ve Isıya dayanıklı neopren eldiven: 

3.1.7.1. Tam neopren kaplamalı olmalıdır. 

3.1.7.2. TS EN 388, TS EN 407 standartlarında CE belgeli 

performans değerleri 3.3.3.2. ısı ve alev performansı 

X.2.X.X.X.x. özelliğinde olacaktır. 

3.1.7.3. CE sertifikalı olmalı ve ürün ile sertifika uyumlu 

olmalıdır. EN 388, EN 374-2, EN 374-3, EN 407 Avrupa 

normlarına uygun olmalıdır. 

3.1.7.4. Güçlendirilmiş güvenlik koncu bulunmalıdır. 

3.1.7.5. Yüksek sıcaklıklara uygun olmalıdır. En az 250 

derece sıcaklığa dayanıklı olmalı ve 1,5 dakika iş 

yapabilme kabiliyeti olmalıdır. 

3.1.7.6. Uzun süreli kullanımlarda rahat giyilebilmesi için teri emen ve iyi mekanik direnç sunan 

esnek eldiven olmalıdır. 

3.1.7.7. Elleri yağ, hidrokarbonlar, gres ve aşınmadan korurken sıcak ve soğuğa karşı yalıtım 

sağlamalıdır. 

3.1.7.8. Nemli ya da gresli ortamlarda çalışabilmek için sızdırmaz özelliğine sahip olmalıdır. 

 

3.2. Teklif Kapsamı: …….…..  

3.3. Tasarım Parametreleri: ………………………  
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MADDE 4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI 

 
MADDE 5. İŞE BAŞLAMA TARİHİ, TESLİM SÜRESİ, TESLİM YERİ VE ŞARTLARI 

 
5.1. İşe Başlama Tarihi: Sözleşme imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır. 

5.2. Teslim Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 3.1.2. maddesinde belirtilen darbe dirençli 

eldivenler hariç tüm malzemeler için 15 takvim günüdür. Darbe dirençli montaj eldiveni için 

(madde 3.1.2.) teslim süresi ise 65 takvim günüdür. 

5.3. Teslim Yeri ve Şartları: Eksiksiz olarak İŞLETME malzeme ambarına teslim edilecektir. 

Eldivenlerin numara ve miktarları İŞLETME’den onay alındığı şekliyle teslim edilecektir.  

5.4. Bateri Limit: …….  

5.5. İdarenin Sorumluluğu: …………  

5.6. Yüklenicinin Sorumluluğu: ………….  

MADDE 6. İSTENEN BELGE, BİLGİLER VE NUMUNE 

Tekliflerle birlikte malzemenin numunesi de verilecektir.  

Numunesi olmayan teklifler değerlendirilmeyecektir. 

MADDE 7. TEKLİF ve ÖDEME ŞARTLARI 

7.1. Teklif ve Ödeme Şartları: Şartnamede belirtilen tüm malzemeler için birim fiyat bazında Türk 

Lirası teklif verilecektir. Teklif değerlendirmeleri ihale dokümanı ve numune bazında yapılacaktır. 

İşletme Müdürlüğüne, teknik şartnamenin 5.2. maddesi doğrultusunda teslim edilen ve kabulü 

yapılan malzemelerin ödemesi ödeme evraklarının ve faturanın Mali İşler Dairesi Başkanlığına 

intikal etmesini müteakip 5. gün yapılacaktır.  

7.2. Kısmi Teklif: Her eldiven türü için kısmi teklif verilebilir. Ancak; İSTEKLİ aynı malzemeye 

ait farklı numuneler verebilir ve bunlara ait farklı teklifler verebilirler.  

7.3. Avans: Bu iş için avans verilmeyecektir.  

7.4. Performans Teminatı: Performans teminatı alınmayacaktır.  

7.5. Fiyat Dışı Unsurlar: Teklifte fiyat dışı unsurlar dikkate alınmayacaktır.  

7.6. Alternatif teklif: Her kısım malzeme için alternatif teklif verilebilir. Her kısım için asıl 

tekliften hariç en fazla 2 alternatif teklif verilebilir. Alternatif teklifler için de numuneler 

sunulmalıdır. 

MADDE 8. MONTAJ, TEST, DEVREYE ALMA VE PERFORMANS TESTLERİ 

……………………… 
 
MADDE 9. KABUL İŞLEMLERİ 

 
Yüklenici tarafından teslim edilen malzeme aşağıda yazılan şartlar kapsamında kontrol ve muayene 

edilerek kabul edilecektir. 

Muayene ve kabul işlemleri “Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair 

Yönetmelik” hükümlerine göre İŞLETME’de yapılacaktır. 

9.1. İşletme Ambarına teslimini müteakip Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından gerekli kontrol 

ve ölçümler yapılarak uygun olması halinde tesellüm işlemi yapılacaktır. 

9.2. Malların numuneleri ve şartnamesi doğrultusunda fiziki olarak kontrol edilerek uygun 

bulunması halinde kabul işlemleri yapılacaktır. 

9.3. …………  

9.4. Uygun bulunmayan ürünler tesellüm günü YÜKLENİCİ’ye teslim edilerek cezasız 7 (yedi) gün 

içerisinde uygun olanlarla değiştirilmesi istenir. Aksi taktirde tüm malın kabulü yapılmaz. 
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MADDE 10. GARANTİ 

 
10.1. Malzeme/Makine-Ekipman Garantisi: ………. 
 

MADDE 11. CEZALAR 

 

Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 15 gün 

süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır. 

  

Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her 

takvim günü için sözleşme bedelinin 1/1000( bindebir) oranında gecikme cezası uygulanır. 
 

MADDE 12. DİĞER HUSUSLAR  

 Fiyat farkı: Fiyat farkı verilmeyecektir. 

 CE İşaretleme: Malzeme üzerinde CE işareti bulunacaktır. 

 Numune Verme: İstekliler tekliflerle beraber ürün numunelerini de verilecek ve numune 

bazında değerlendirmeler yapılacaktır. Yüklenicilerin numuneleri kabul işlemlerine kadar 

İşletmede kalacaktır. Teklifle birlikte verilen numunelerin iadesi ile ilgili tüm masraflar 

İSTEKLİLERE aittir. 

 Teknolojik Ürün: Eldivenler orta ve yüksek teknoloji ürün listesinde yer almamaktadır. 

MADDE 13. TEKNİK ŞARTNAMENİN MADDELERİ 

İş bu madde dahil teknik şartname 13 (on üç)  maddeden ibarettir. 

 

 

Teknik Şartnameyi Hazırlayanlar: 

 
 


