
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

20.000 KG STRETCH HOOD FİLM 
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- KONU: 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan teknik
özellikleri aşağıda belirtilen, ambalajlama ve ambalajlı ürün sevkiyatlarında kullanılacak olan
120 mikron  10.000 kg Stretch hood film ve 140 mikron 10.000 kg Stretch hood olmak üzere
toplam 20.000 kg Stretch hood satın alma işidir.

2-İŞİN SÜRESİ: 

Sözleşmenin süresi ilk termin dönemi başlangıç tarihinden itibaren 4 (Dört) aydır. İlk termin
dönemi başlangıcına ait bilgiler 6. maddede verilmiştir.

3-TEKNİK ÖZELLİKLER

3.1- 120 MİKRON STRETCH HOOD FİLMİ ÖZELLİKLERİ

CİNSİ
Stretch Hood Film 
Körüklü Sarım 

FİLM GENİŞLİĞİ 1050 mm  ±8mm

KÖRÜK 340 mm  ±4mm
KALINLIK 120 mikron ±%5 (tek katı)

UV STABİLİZASYONU Dış mekanda 120kLy/yıl altında 12 ay

BOBİN DIŞ ÇAPI 800 mm
BOBİN MASURA ÇAPI 76 mm
AĞIRLIK/METRE 477,25 g/m ±%2
BRÜT RULO AĞIRLIĞI 424,58 kg   ±%2
NET RULO AĞIRLIĞI 421,41 kg   ±%2
RULO UZUNLUĞU 883 m
RENK Natural Transparan
RULO GÖBEĞİ  Demir veya PVC Boru
Rulolara sarılan Stretch Hood filmi tek parça halinde olacaktır.
Üzerine sarım yapılan rulo tek parça olacaktır ve karton tipi malzeme kullanılmayacaktır.

Körük:
2*340 mm

Film Çevresi: (2*1050+4*340)=3.460 mm. (gerdirme öncesi)

340 mm

1050 mm



3.2- 140 MİKRON STRETCH HOOD FİLMİ ÖZELLİKLERİ

CİNSİ
Stretch Hood Film 
Körüklü Sarım 

FİLM GENİŞLİĞİ 950 mm  ±8mm

KÖRÜK 440 mm  ±4mm
KALINLIK 140 mikron ±%5 (tek katı)

UV STABİLİZASYONU Dış mekanda 120kLy/yıl altında 12 ay

BOBİN DIŞ ÇAPI 800 mm
BOBİN MASURA ÇAPI 76 mm
AĞIRLIK/METRE 477,25 g/m ±%2
BRÜT RULO AĞIRLIĞI 424,58 kg   ±%2
NET RULO AĞIRLIĞI 421,41 kg   ±%2
RULO UZUNLUĞU 883 m
RENK Natural Transparan
Rulolara sarılan Stretch Hood filmi tek parça halinde olacaktır.
Üzerine sarım yapılan rulo tek parça olacaktır. ve karton tipi malzeme kullanılmayacaktır.

Körük:
2*440 mm

FİLM ÇEVRESİ: (2*950+4*440)=3.660 mm. (gerdirme öncesi)

4-STRETCH HOOD FİLM KALİTESİ:
4.1.  Stretch  Hood  film,  PE.  BD  (LD)  =  PE.BDL (LLD)  ve  natural  transparan  renginde
olmalıdır.
4.2.  Stretch Hood film sarımları  düzgün ve simetrik görünümlü olmalı,  yırtık,  delik, ezik,
kabarcık,  yabancı  madde  ve  kirliliklerle  kullanımı  engelleyecek  türden  kusurlar  ihtiva
etmemelidir.
4.3. Stretch Hood film yapışmayan, statik yüklemesiz bir şekilde üretilmelidir.

5-İŞLETMEYE TESLİM ŞEKLİ: 
5.1.Ambalajlama 
Stretch  Hood  film  Yükleniciden,  Teşekküle  ulaşana  kadar  hasar  görmeyecek  ve
kirlenmeyecek şekilde, paletli ve shrinkli olarak ambalajlanmalı ve teslim edilmelidir. 

5.2.İşaretleme 
Stretch Hood filmlerin teslim ambalajları üzerine; 

- Stretch Hood film, imalatçı firmanın ticaret unvanı veya kısa adı, adresi, varsa tescilli
     markası, 

440 mm

950 mm



- Malın adı, sınıfı, tipi ve türü, 
- Boyutları ve adedi, 
- Net kütlesi, KG.
-    Parti, seri, kod numarası ve üretim tarihi,

bilgilerinin yazılı olduğu uygun bir etiket yapıştırılmalıdır. 

5.3. Tesellüm  ve teslimat

5.3.1.Tesellümler rulo ağırlıklarına göre yapılacaktır.

5.3.2.Stretch  Hood  film  teslimatı  mesai  saatleri  içerisinde  Emet  Bor  İşletme  Müdürlüğü
Ambarına yapılacaktır.  Ancak Emet Bor İşletme Müdürlüğü gerek gördüğü takdirde mesai
saatleri dışında da muayene ve tesellüm yapabilecektir.

5.3.3.Tesellümde, Yüklenicinin (firma temsilcisi)  gözetiminde gelen Stretch Hood filmlerden
sondaj usulüyle numune alınarak ölçüm ve tartımı yapılıp uygun olan Stretch Hood filmler
teslim  alınacaktır.  Yüklenici,  temsilci  göndermediği  takdirde  bu  hakkından  vazgeçmiş
sayılacak ve Teşekkülce yapılan sayım ve kontroller esas alınacaktır. 

5.3.4.Tesellümdeki sayım esnasında tespit edilen veya tüketim durumuna göre daha sonradan
kullanım sırasında ortaya çıkacak olan şartnameye uymayan standart dışı veya imalat kusurlu
Stretch  Hood  filmler,  Yükleniciye  iade  edilecektir.  Yüklenici  firma,  hatalı  Stretch  Hood
filmlerin yerine şartnamede belirtilen özelliklere sahip Stretch rulo film getirmek kaydıyla
2(iki) hafta içerisinde Emet İşletmesinden aldıracaktır.  Emet İşletmesince Yükleniciye iade
edilmesine karar verilen rulolar için iade faturası  kesilecektir.  İade faturası  kesilen rulolar
belirtilen sürede Yüklenici tarafından alınmadığı takdirde, Teşekkülün uygunsuz Stretch Hood
filmler ile ilgili eksilme, bozulma vs. hususlar hakkında hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

5.3.5.  Kullanım sırasında  Stretch Hood film boyutlarında, tolerans değerlerinden daha fazla
hata ile karşılaşıldığı takdirde Stretch Hood film firmaya iade edilecektir.

5.3.6. Teşekkül (İşletme Müdürlüğü), sipariş ve satış durumundaki değişikliklerden dolayı,
termin  programında  değişiklik  yapabilir.  Ancak,  Yüklenici  Teşekkül’ün  (İşletme
Müdürlüğünün) talebi olmadan, termin programı dışında erken mal sevkiyatı yapmayacaktır.

6- TERMİN PROGRAMI VE TERMİN PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK:

6.1.Yüklenici firma; numune olarak imal edilmiş stretch hood filmi sözleşme imzalandıktan
sonra  7  (yedi)  takvim günü içinde  Teşekküle  (İşletmeye)  gönderecek,  her  bir  numunenin
Teşekkülce (İşletme Müdürlüğü) onaylanmasını müteakip, üretime başlanacaktır. Yükleniciye
bildirim gününden (7 takvim günü kabul edilecektir) itibaren ilk termin dönemi başlayacaktır.
Şayet  ilk  verilen  numune  onaylanmaz  ise  Teşekkülce  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  verilmeyecek  olup,  Yüklenici  bu
duruma itiraz edemez. Numune onay süresinin yazısının bildiriminden sonra geçen her otuz
takvim günlük dönem 1 (bir) termin dönemini ifade eder. 

6.2. Ancak; gerek gönderilen numunenin onaylanması, gerekse reddedilerek yeniden numune
gönderilmesi gereken her iki durumda da onaya ilişkin yazının Yükleniciye tebliğ tarihinin
01.07.2018 tarihinden  önce  gerçekleşmesi  halinde,  ilk  termin  döneminin  başlangıç  tarihi



01.07.2018 olarak esas alınacaktır. İlk termin dönemi başlangıç tarihinden sonra geçen her 30
takvim günü 1(bir) termin dönemini ifade eder. 

TERMİN DÖNEMLERİ ve MİKTARLARI
Malzeme

Birimi 1.AY 2.AY 3.AY 4.AY TOPLAM
Cinsi

120  mikron
Stretch
Hood

Kg 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000

140  mikron
Stretch
Hood

Kg 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000

TOPLAM 20.000

6.3.Teşekkülün talebi halinde, aylık terminler yükleniciye  15 (onbeş) takvim günü önceden
yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla değiştirilebilecektir.

6.4.Teşekkül ihtiyaç duyduğunda + % 20 tolerans dâhilinde iş artışı talep edebilecektir. +%20
iş artışı yapılması halinde Yükleniciye ilave süre verilebilir. Yüklenici bahsi geçen konularda
kar kaybı ve sair nedenleri ileri sürerek itiraz edemez.

6.5. Teşekkül 8.1 maddesi doğrultusunda ihtiyaca göre teslim yerini Yükleniciye 15 (onbeş)
takvim günü önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla değiştirebilir.

6.6. Yukarıda  belirtilen  termin  programlarının;  daha  önceki  termin  programlarına
alınması/aktarılması  Teşekkülün  (İşletme  Müdürlüğünün)  yazılı  talebi  ve  Yüklenicinin  de
kabul etmesi durumunda, gelecek termin programlarına ötelenmesi ise Teşekkülün (İşletme
Müdürlüğünün)  Yükleniciye  en  az  15  (onbeş)  takvim  günü  önceden  yazılı  bildirimde
bulunması kaydıyla gerçekleşebilecektir.

6.7.  Yüklenicinin kendi kusuru olmaksızın, Teşekkülden kaynaklanan nedenlerle Teşekkülce
süre uzatımı verilerek aynı sözleşme şartlarıyla işin devamını istemesi, bu durumun yüklenici
tarafından  da  kabulü  kaydıyla  işin  niteliğine  göre  bir  kısmına  veya  tamamına  ait  süre,
Teşekkül tarafından ihale yetkilisinin “Onayı”na sunulmak suretiyle gereği kadar uzatılabilir
ve Teşekkülce yeni termin programı yazılı olarak Yükleniciye bildirilir.

7-CEZALAR:

7.1.  Yükleniciye,  verilen  termin  programına  uygun  olarak  malı  süresinde  teslim etmediği
takdirde,  gecikilen  her  takvim günü için  gecikilen  mal  bedeli  üzerinden % 0,3 (bindeüç)
oranında ceza kesilecektir. 

7.2. Ayrıca yüklenici Stretch Hood filmi sözleşmeye uygun olarak termin programı dâhilinde
ki  süre  sonunda  miktar  itibariyle  karşılayamaması  durumunda  sözleşmenin  “CEZALAR”
maddesi  hükümleri  doğrultusunda  Yüklenici  firmaya  ek  süre  verilmesi  hususu;  sözleşme
döneminin  sonunda ve/veya  gecikmeli  mal  teslimatının  yaşandığı  termin  dönemi  sonunda
(Teşekkülün  stok  durumu,  satış-sevkiyat  programı  vb.  hususlara  göre  yapacağı
değerlendirmeye bağlı olarak) Teşekkülce uygulanacaktır.



7.3.  Yükleniciye,  gecikme  yaşanan  termin  dönemi  sonunda  "Cezalı  Ek  Süre"  verilmesi
halinde, Yüklenici bu hususa itiraz edemez ve herhangi bir zarar ziyan talebinde bulunamaz.
Mal teslimatında gecikilen termin dönemi sonunda verilen “Cezalı Ek Sürenin” neticesinde
halen Yüklenici vecibelerini yerine getirmez ise başka bir ihtar yapmaya veya hüküm almaya
hacet kalmaksızın sözleşme Teşekkül tarafından feshedilir.

7.4. Yüklenici, 6. Maddede yer alan süre içerisinde numune olarak imal edilmiş stretch hood
filmi İşletme Müdürlüğüne göndermemesi durumunda gecikilen her gün için 500 TL/GÜN
ceza uygulanacak olup hakedişinden kesilecektir.

8-  DİĞER HUSUSLAR: 
8.1.  Teşekkül,  Stretch  Hood  filmlerin  tesellüm  maddesinde  belirtilen  teslim  yerini
değiştirebilir. Teslim yerinin değişmesi sonucu ortaya çıkabilecek nakliye mesafesi artış veya
azalışları aşağıda belirtilen formüle göre hesaplanarak ödenir veya yükleniciden tahsil edilir.

NF= Nakliye Fiyat Farkı
NF= (b-a) x 0,35 lt/km. x F x (c /17.000 kg/kamyon)      

 Burada; 

a= İhaleyi alan firmanın yeri ile sözleşmeye göre teslim yeri arasındaki mesafe     
(km.-yalnız gidiş)
b= İhaleyi alan firmanın yeri ile yeni teslim yeri mesafesi (km.-yalnız gidiş)
c= Bir seferde getirilen Stretch Hood film miktarı (kg/kamyon)
F= Teslimatın yapıldığı tarihteki kırsal motorin satış fiyatı 

(www.epdk.gov.tr adresinde  yayınlanan Petrol  Piyasası  Tarifeleri  bölümünde yer  alan “En
Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatları ortalamasından Motorin Fiyatı”)

NF  formülü  sonucu  bulunacak  artı  değer  yükleniciye  ödenecek  fiyat  farkını,  eksi  değer
yükleniciden tahsil edilecek fiyat farkını ifade eder.

8.2. Stretch Hood filmlerin yükleme ve nakliyesi Yüklenici firmaya, İşletmeye indirilmesi ise
Teşekkül sorumluluğundadır.

8.3-  Tesellüm ve/veya  kullanım esnasında  şartnameye  uygun  olmadığı  belirlenen  Stretch
Hood filmler,  Yükleniciye tebligat yapılmasını müteakip firma tarafından 2 hafta içerisinde
yerine  şartnameye  uygun  Stretch  Hood  film  gönderilmek  kaydıyla  işletme  sahasından
aldırılacaktır. Bu durumda Stretch hood filmlerin kamyona yükleme masrafları firmanın ilk
hakedişinden  kesilecektir.  Stretch  hood  filmlerin  Yüklenici  firma  tarafından  alınmadığı
takdirde,  Teşekkülün  (İşletme  Müdürlüğünün)  uygunsuz  Stretch  hood  filmler  ile  ilgili
eksilme, bozulma vb. hususlar hakkında hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

9- TEKNİK ŞARTNAME MADDELERİ :
İş bu Teknik Şartname bu madde ile birlikte 9 (Dokuz) maddeden ibaret olup sözleşmenin
ekidir. 

http://www.epdk.gov.tr/

