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BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
2018 YILI İHTİYACI İÇİN TEMİN EDİLECEK ÜÇ PARÇALI İŞ ELBİSESİ,

UZUN KOLLU PENYE, KABAN, DERİ YELEK, İŞ BOTU VE İŞ
AYAKKABISINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

MADDE 1. İŞİN KONUSU

1.1. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü
ihtiyacı için üç parçalı iş elbisesi, uzun kollu penye, kaban, deri yelek, iş botu ve iş ayakkabısı satın
alınacaktır.

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

MADDE 2. İSTENEN MİKTAR

Üç Parçalı İş Elbisesi 800 Takım (1 Adet Takım; 1 Adet Mont/Ceket ve 2 Adet Pantolondan 
                    oluşmaktadır.)

Uzun Kollu Penye 1300 Adet
Kaban 200 Adet
Deri Yelek 240 Adet
İş Ayakkabısı 420 Çift
İş Botu  810 Çift

MADDE 3. TEKLİF KAPSAMI VE İSTENEN ÖZELLİKLER

3.1. Üç Parçalı İş Elbisesi İçin İstenen Özellikler:

3.1.1. Üç Parçalı İş Elbisesi Kumaşının Özellikleri:

a) Üç parçalı iş elbisesi (Mont (Ceket)/ pantolon (2 (iki) adet) takımında Harmandan Karışım
Kumaş kullanılacaktır.

b) İstekliler  tekliflerinde,  vermiş oldukları  numunelere ait  kumaşın kalitesini ayrıntılı  olarak
belirteceklerdir.

c) Karışım: %65 (± % 5) Polyester + % 35 (± % 5) Pamuk

d) Örgü Şekli: 3/1 Gabardin

e) Çözgü tel sayısı: 41

f) Atkı tel sayısı: 19

g) İplik No: 16/12

h) Kumaşın m² Ağırlığı: 245 (± 10) Gram

i) Kumaşın Rengi: Koyu gri olacaktır.
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3.1.2.Mont/Ceket Özellikleri: 

a) Mont önden fermuarla kapanır olacaktır. Önde; alttan mont kemerinin bitiminden başlayan
ve  yakaya  kadar  olan  (  Kumaş  rengine  uygun  )  T10  plastik  dişli,  separe  bir  fermuar
kullanılacaktır. Fermuar uzunluğu her bedene göre değişik olacaktır.

b) Fermuarı üstten kapatacak şekilde,  6 cm genişliğinde pat bulunacaktır.  Patın alt  başlama
yerine,  ortaya  ve  üst  kısma  olmak  üzere   kumaş  rengine  uygun  3  adet  Amerikan  cırtı
dikilecektir.

c) Önde;  sağ  ve  sol  göğüste  yüksekliği  15  cm ve  eni  14  cm  olan  dıştan  takma  bir  cep;
Yüksekliği 5,5 cm ve eni 14 cm olan bir de cep kapağı olacaktır. Cebin bitmiş halinde (Cep
kapağı kapalı) ebatları 18cm yüksekliğinde ve 14 cm eninde olacaktır. Cebin ağzına kumaş
rengine uygun Amerikan cırtı dikilecektir. Cep başlangıcına punterez dikişi yapılmalıdır.

d) Ön altta;  iki  yanda  2 adet  flato  cep  olacaktır.  Mont  kemerinde  sağ ve  sol  yanda  4 cm
genişliğinde lastik ( Lastik gergin olarak 20 cm uzunluğunda ) bulunacaktır.

e) Mont sol kolunda kalem koymak için bir cep olacaktır.

f) Montun arkasında, Omuzdan bele kadar körük olacak. Körük açığı omuzdan 6cm aşağıdan
başlayıp  kemere  12  cm kalana  kadar  devam edecektir.  Bu  ölçü  bedenlere  göre  değişik
olacaktır. Ayrıca körük katlama izinden (İçten ve boydan boya çima dikişi olacaktır)

g) Koltuk altlarında karşılıklı olarak ikişer adet havalandırma deliği (kuş gözü) ve bu deliklerin
çevrelerine ilik açma makinesinde (Çapı 10 mm) yuvarlak çerçeve olmalıdır.

h) Mont kolları manşetli ve daraltma cırtlı olacaktır. Kol evi 5 iplik overlok la dikilip üzerine
çima dikişi yapılacaktır.

i) Montun  sırtında  ve  göğsünde  reflektif  (yansıtıcı)  şeritler  olacaktır.  5  cm  genişliğindeki
yansıtıcı  şeritler  2 farklı  renkten oluşacaktır.  Kenarlarda floresan özellikte sarı ortada ise
geri yansıtma özellikli gümüş rengi şeritler olacaktır. Mont – pantolon da kullanılan reflektif
şerit, TS EN ISO 20471:2013 ve TS EN 469:2014 standartlarına uygun olacaktır.

j) İş elbisesine kurumsal amblem ve logo serigrafik baskısı yapılmadan kurumsal amblem ve
logo ölçüleri milimetrik olarak birlikte (kurumumuz-iş alan firma tarafından) belirlenecek
olup,  kullanılacak  renk  kodları  için  işi  alan  firma  tarafından  kurumumuzdan  onay
alınacaktır. Kurumsal amblem ve logo bilgilerindeki hatalar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

k) Mont sırtına kurumsal amblem ve logosu serigrafik baskı olacaktır.  

l) Mont sol ön cebinde Kurumsal amblem ve logosu serigrafik baskı olacaktır. 
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m) Kurumsal Amblem ve Logoda Kullanılacak Renk Tonları:

SARI RENK  : RAL-1030

MAVİ RENK : RAL-5015

KIRMIZI RENK :  RAL-3020

3.1.3. Pantolonun Özellikleri:

a) Pantolon kemer genişliği 4 cm olacaktır

b) Pantolon  kemeri  kendi  kumaşından  imal  edilmiş  olup,  üzerinde  eşit  aralıklarda
yerleştirilmiş,6 cm boyunda 6 adet kemer köprüsü bulunacaktır, kemerin her iki yanı lastikle
daraltılmış olacaktır.

c) Pantolon  üst  yanlarında  birer  adet  yarma  cep  olacaktır.  Cep  içleri  iyi  kaliteden  astarlı
olacaktır. Cep ağızları 18cm ve çima gazi dikiş olacaktır.

d) Pantolon arka kısımda kapaklı cep olacaktır. Kapaklar pat ile kapatılacaktır. Cebin ölçüleri
15x17±0,5 cm olacaktır. Cep kapağının ölçüsü 6 x15±0,5cm olacaktır.

e) Pantolon sağ arkada kapaklı cebin alt tarafında 11x18±0,5cm ebatlarında kapaklı takım cebi
olacaktır.

f) Pantolonun sol yanında yüksekliği 19 cm ve eni 17 cm olan dıştan takma komando cep;
Yüksekliği 6 cm ve eni 17 cm olan bir de cep kapağı olacaktır. Cebin bitmiş halinde (Cep
kapağı  kapalı)  ebatları  22,5cm yüksekliğinde  ve  17  cm eninde  olacaktır.  Cebin  ağzına
kumaş  rengine  uygun  Amerikan  cırtı  dikilecektir.  Cep  başlangıcına  punterez  dikişi
yapılacaktır.

g) Ön patta, gizli, T10 plastik dişli, dipli kumaş rengine uygun fermuar olacaktır. Kemerde bir
adet polyester düğme olacaktır.

h) Pantolonun ağı kollu makine dikişi ile kapatılacaktır.

i) Pantolon paçaları LASTİKLİ OLACAKTIR.

j) Pantolonun sağ ve sol bacağında reflektif (yansıtıcı) şeritler olacaktır. 5 cm genişliğindeki
yansıtıcı  şeritler  2 farklı  renkten oluşacaktır.  Kenarlarda floresan özellikte sarı ortada ise
geri yansıtma özellikli gümüş rengi şeritler olacaktır. Mont – pantolon da kullanılan reflektif
şerit, TS EN ISO 20471:2013 ve TS EN 469:2014 standartlarına uygun olacaktır.

3.2. Penye Kumaşının Özellikleri:

a) Lakost Polo Yaka Uzun Kollu Penyelerin kumaşı 1. kalite ring iplikten imal edilmeli  ve
kumaş yumuşak tuşeli olmalıdır.

b) Karışım : %50 pamuk + %50 polyester

c) Elyaf: 30/1 penye ring iplikten 

d) Kumaşın m² Ağırlığı: 200 (± 10) Gram

e) Kumaşın Rengi: Açık gri olacaktır.

3.2.1. Penyelerin Dikiş Özellikleri:

a) Uzun kollu penyelerin dikişleri, sık ve muntazam olacaktır. 

b) Penye üretimi sırasında kullanılacak dikişler 4 iplik olacaktır. 
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c) Etek ucu reçme baskı olacaktır.

d) Kopan  dikişler  en  az  2  cm  geriden  başlanarak  dikilmeye  devam  edilecektir.  Dikiş
kopuklukları,  dikilmeden  atlanmış  bölgeler  ve  ipliği  temizlenmeden  bırakılmış  ürünler
olmayacaktır.

e) Dikişle  birleştirilmiş  kumaşlar  elle  kuvvetlice  çekildiğinde  herhangi  bir  kopma,  açılma
olmayacaktır.  Birleştirilen  kısımlardan  içeriye  kıvrılan  kumaşın  az  olmasından  dolayı
herhangi bir açıklık olmayacaktır. Dikişlerde büzülme olmayacaktır.

f) Etek ucu 2 cm (±0,5) reçme olacaktır.

g) Kumaşın  açık  ve  kesik  kenarları  bu  kısımlarda  iplik  çıkmasını  engellemek  amacıyla
kapatılacaktır. Kapatma işlemi overlok dikişiyle veya içe katlanıp dikilerek yapılacaktır.

h) Dikiş payları dikişin sökülmesini engelleyecek ende olacaktır.

3.2.2. Penyelerin Model Özellikleri:

a) Penyeler polo yaka olup 3 düğmeli olacaktır. Uzun kollu penyelerin yaka ve kol ribanaları
lacivert renkte olacaktır. Kol 6 cm boyunda ribanalı olacaktır.

b) Penyelere kurumsal  amblem ve logo serigrafik baskısı  yapılmadan kurumsal  amblem ve
logo ölçüleri milimetrik olarak birlikte (kurumumuz-iş alan firma tarafından) belirlenecek
olup,  kullanılacak  renk  kodları  için  işi  alan  firma  tarafından  kurumumuzdan  onay
alınacaktır. Kurumsal amblem ve logo bilgilerindeki hatalar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

c) Penyelerin sırt kısmına kurumsal amblem ve logosu serigrafik baskı olacaktır.  

d) Penyelerin  göğüs
kısmına Kurumsal amblem ve logosu serigrafik baskı olacaktır. 

e) Kurumsal Amblem ve Logoda Kullanılacak Renk Tonları:

SARI RENK : RAL-1030

MAVİ RENK : RAL-5015

KIRMIZI RENK :  RAL-3020

3.3. Kabanda İstenen Özellikler:
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1. Parkalar polüretan kaplı yırtılmaz 300D Oxford kumaştan imal edilmiş olmalıdır. 
2. 100% Polyester tafta astarlı olacaktır.
3. Soğuk  havaya  karşı  etkin  koruma  sağlayan  100%  polyester  180  g/sm  kapitone  astarlı

olacaktır.
4. Parkalarda su geçirmez bantlı dikişler, çıtçıtlı ön kapak ve gizli kapüşon olmalıdır.
5. Sağ üstte 1 adet ve 2 adet alt kısımlarda kapaklı cepler olacaktır.
6. Kabanın sol göğüs cebinde ortalanmış olarak Kurumsal amblem ve logo serigrafik baskı

yapılacaktır. (şekil 1)

7. Kabanın  sırt  kısmında  ortalanmış  olarak  Kurumsal  Amblem  ve  logo  serigrafik  baskı
yapılacaktır.(şekil 2)

8. Kurumsal  Amblem  ve  Logoda  Kullanılacak  Renk  Tonları  aşağıda  verilmiş  olup,  ton
farklılıkları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

SARI RENK   : RAL-1030
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MAVİ RENK   : RAL-5015
KIRMIZI RENK : RAL-3020

9. Parkalar EN 471 3-2 standardına ve EN 343 3-1 standardına uygun olmalıdır.

10. Parka  lacivert  renkte  olacaktır.  Kol  uçlarında,  önde  ve  arkada  yeterli  reflektif  özellikli
şeritler bulunacaktır.

11. Kolları fırtına manşetli olacaktır.

12. Kabanlarda  beden  numaralarını  gösteren  etiket  olacaktır.  Ayrıca  yıkama,  kurutma  ve
ütüleme şartları bulunacaktır.

3.4. Avcı Yeleğinde İstenen Özellikler:

1. Deri yelekleri, deriden bikromat ile işlenmiş, iyi tabaklanmış koyun derisinden imal edilmiş olup
yarma deri kullanılmayacak ve içi müflonlu, beli lastiksiz ve ön kısmı fermuarlı olacak. Fermuar
(deri renginde) yelek boyu kadar ve metal dişli olacak,

2. Derilerde kesik, yama, çizik olmayacak ve deri yerine vinleks türü ek parçalar kullanılmayacak,
beden ölçüleri normlara uygun olacak,

3. İki adet ön cep ve bir adet iç cep olacak, ön ceplerin ağızları el girecek kadar olacak, cepteki
malzemelerin düşmemesi için ağzı eğimsiz düz bir şekilde yukarı bakacak.

4. Deriler çatlamayacak, boyası akmayacak, kokudan arındırılmış olacaktır.

5. Kurumsal kimlik rehberimize uygun olarak, yeleğin sol ön, alt parçasının üst köşesine, 4cm-8cm
ölçülerinde görünür şekilde beyaz logomuz basılacaktır.

6. Siyah ve selülozik boya ile boyanmış olacak, ön kısmı en fazla 4 parçadan olacaktır. Arka omuz
kısmı tek parça omuz altı üç parçayı geçmeyecek şekilde V yakalı olacaktır.

7. Deri yelekleri kendi rengine uygun sağlam ve iyi cins iplikle çift dikilmiş olacak, iğne atlaması,
iplik toplanması, dikiş yırtığı, çatlak, delik gibi özürler olmayacaktır.

8. Deri yeleğin miflon astarında, göğüs hizasında, sol ve sağ tarafında olmak üzere iki adet iç cep
olacak ve soldaki cep ağzı fermuarlı olacaktır.

3.5. İş Ayakkabılarında İstenilen Özellikler:
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a) İş ayakkabıları su geçirmez, cilt deriden olacaktır.
b) Astarı  ter  emici  ve  aşınmaya  karşı  dayanıklı  olacaktır.  Elle  ayakkabının  içi  kontrol

edildiğinde astar, dil ve diğer kısımlarda ayağı rahatsız edici kırışıklıklar ve dikiş hataları
bulunmayacaktır.

c) Ayakkabının içine konulan taban astarı (iç mostra) tabanı kaplayacak şekilde tam boy ve
ende, ortopedik, anti bakteriyel özellikte olmalıdır.

d) Ayakkabının  dil  kısmında CE işareti,  ayak  numarası,  imalat  yılı,  imalatçı  tanıtıcı  marka
(işaret) model adı, ilgili standart ve koruma sınıfı okunaklı ve eksiksiz yazmalıdır.

e) Ayakkabının dili ile ayakkabı arasında su sızdırmasını önlemek için ek parça olacaktır.
f) Ayakkabının gambası ile dil astarlarında kullanılan astar malzemesi üç boyutlu bal peteği

yapısında olacaktır, nefes alabilirliği ve aşınma dayanımı yüksek olacaktır.
g) Ayakkabının  burnunda 200 Joule  darbe  15.000 kn (Kilo  Newton)  baskı  direncine  sahip

koruyucu olmalıdır.
h) Ayakkabı burnunda EN 12568 standardında kompozit burun bulunacak, bağcık tutamaçları

dâhil metal aksam olmayacaktır.
i) Ayakkabısının tabanı çift  yoğunluklu poliüretan taban olacak, direk enjeksiyon olacaktır.

Tabanı dikiş takviyeli ve yapıştırma olmayacaktır.
j) Taban en az 120 °C ısıya dayanıklı, antistatik özellikte ve topuk kısmı darbe emici olacaktır.
k) Dış taban asit ve petrol türevlerine karşı dayanıklı olacaktır. Ayrıca cisim batmalarına karşı

mukavemetli olacaktır.
l) EN ISO 20345 standardına uygunluk belgeli, S3 özellikte ve SRC belgeli olacak ve belgeler

ihale aşamasında ibraz edilecektir.
m)Çalışma koşullarına uygun hafiflikte ve konforda olacaktır.

3.6.İş Botlarında İstenen Özellikler:

a) İş botu su geçirmez cilt deriden olacaktır.
b) Astarı  ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı  olacaktır.  Elle botun içi kontrol edildiğinde

astar,  dil  ve  diğer  kısımlarda  ayağı  rahatsız  edici  kırışıklıklar  ve  dikiş  hataları
bulunmayacaktır.

c) Botun içine konulan taban astarı (iç mostra) tabanı kaplayacak şekilde tam boy ve ende,
ortopedik, anti bakteriyel özellikte olmalıdır.

d) Botun dili ile ayakkabı arasında su sızdırmasını önlemek için ek parça olacaktır.
e) Botun gambası ile dil astarlarında kullanılan astar malzemesi üç boyutlu bal peteği yapısında

olacaktır, nefes alabilirliği ve aşınma dayanımı yüksek olacaktır.
f) Botun dil  kısmında  dil  kısmında CE işareti,  ayak  numarası,  imalat  yılı,  imalatçı  tanıtıcı

marka (işaret) model adı, ilgili standart ve koruma sınıfı okunaklı ve eksiksiz yazmalıdır.
g) Botun dilli su geçirmez özellikte, körüklü olacak, ek ve dikiş olmayacaktır.
h) Botun burnunda 200 Joule darbe 15.000 kn (Kilo Newton) baskı direncine sahip koruyucu

olmalıdır.
i) Botun burnunda EN 12568 standardında kompozit  burun bulunacak,   bağcık tutamaçları

dâhil metal aksamı olmayacaktır.
j) Botun tabanı  çift  yoğunluklu  poliüretan  taban olacak,  direk enjeksiyon olacaktır.  Tabanı

dikiş takviyeli ve yapıştırma olmayacaktır.
k) Taban en az 120 °C ısıya dayanıklı, antistatik özellikte ve topuk kısmı darbe emici olacaktır.
l) Dış taban asit ve petrol türevlerine karşı dayanıklı olacaktır.
n) EN ISO 20345 standardına uygunluk belgeli,  S3 özellikte  ve SRC belgeli  olacak ve bu

belgeler ihale aşamasında ibraz edilecektir.
m) Çalışma koşullarına uygun hafiflikte ve konforda olacaktır.

3.7. Diğer Hususlar:
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a) Firmalar ihale esnasında 1 Takım 52 beden dikilmiş iş elbisesi numunesini, LARGE beden
uzun kollu penyeyi, LARGE beden kabanı, 52 beden deri yeleği, 43 numara iş ayakkabısı ve
43 numara iş botunu ihale komisyonuna teslim edecek olup, numune vermeyen firmaların
teklifleri kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. 

b) Ceket, pantolon, penye, kaban ve deri yelekte beden numaralarını gösteren etiket olacaktır.
Ayrıca ceket,  pantolon, penye,  kaban ve deri yelekte firma kartelası  bulunacaktır.  Ceket,
pantolon ve penyeye dikilecek etikette ürünün sahip olduğu standart bilgileri, lif tanımı ve
kompozisyonu,  CE  işareti,  yıkama,  kurutma  ve  ütüleme  şartları  ve  imalat  yılı  yazılı
olacaktır. 

c) Ceket, pantolon, penye, kaban ve deri yelekte dikiş yerlerinde kumaş/deri büzülmesi, iplik
atlaması,  iplik  sarkması  ve potluk gibi  dikiş  hataları  ve yırtık  delik  iplik  çekilmesi  gibi
kumaş/deri hataları kesinlikle olmayacaktır. 

d) Ceket, pantolon, penye, kaban ve deri yelek giyildiğinde düzgün görünüşlü olacaktır. 

e) Fermuar, çıt çıt, düğme ve ilikleri birbirine uyumlu ve düzgün olmalıdır.

f) Ambalaj üzerine içindeki beden ölçüsü ve üretim yılı okunaklı şekilde etiketlenecektir.

g) Şahit numuneler tesellüm sonuna kadar Genel Müdürlüğümüz’ de kalacaktır.

h) Önerilen model için firma; iş elbisesi için 46-64 beden aralığını, penye için S -4XL aralığını,
kaban için  XS –  4XL beden aralığını,   deri  mont  için  46-64 beden aralığını,  iş  botu/iş
ayakkabısı için 35-48 numara aralığını tedarik edebilir olmalıdır.

i) Beden ve numara miktarları, ihale sonuçlandıktan sonra ihaleyi alan firmaya bildirilecektir.

j) Numuneler  İhale  Komisyonunca  ayrıntılı  olarak  incelenerek  değerlendirilecektir.
Değerlendirme aşamasında  verilen numunenin yapım işçiliği,  kullanımı,  rahatlığı,  beğeni
durumu ve dış görünüşü gibi unsurlar dikkate alınacaktır.

k) İhaleyi alan firmanın numunesi şahit numune olarak kabul edilerek geri verilmeyecek ve
bedeli ödenmeyecektir. 

l) İhaleyi alan firmanın teslim edeceği malzemeler, şahit numunesi ile birebir aynı olacaktır.

m) İhaleyi alan firmanın temin edeceği malzemelerin, kullanımı esnasında çıkabilecek her türlü
arıza  nedeniyle  4077  Sayılı  Tüketicinin  Korunması  Hakkında  Kanunun  13.  maddesinde
belirtilen haklar İşletme Müdürlüğümüz lehine olacaktır.  Söz konusu kanun gereği,  satın
alınan bir malın kusurlu veya standartlara aykırı olmasının tespit edilmesi durumunda 15
gün içinde İşletmemizce firmaya ayıplı mal iade edilerek uygun olanıyla değiştirilmesi veya
ödenen bedelin geri verilmesi istenecektir.

3.8. Ambalajlama:

a) Aynı  beden  2  adet  pantolon  ve  1  adet  mont  her  biri  polietilen  torbaya  konulacaktır.
Penyeler, kabanlar, deri yelekler, ayakkabılar ve botlar ayrı ayrı ambalajlanacaktır. 

b) Torbaların veya ambalajın üzerine beden ve numara bilgisini içeren etiketleme yapılacaktır.

c) Polietilen torbaya konulan iş elbisesi (mont-pantolon takımı), penye, kaban ve deri yelek
taşıma  ve  depolamanın  kolayca  yapılabileceği  büyüklükte,  aynı  zamanda  depolama
koşullarından etkilenmeyecek şekilde karton kutu içerisine konulacaktır.

d) Her  bot  ve  ayakkabı  çift  olarak  ambalajlı  ve  kutusunda  olacaktır.  Ayrıca  taşıma  ve
depolamanın  kolayca  yapılabileceği  büyüklükte,  aynı  zamanda  depolama  koşullarından
etkilenmeyecek şekilde karton kutu içerisine konulacaktır. Her kartonun içerisinde 10 adet
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ayakkabı veya  10 adet bot olacaktır.  Bu ambalajlamada ayakkabı ve botlar numaralarına
göre de gruplanmalıdır.

3.9. Teklif Kapsamı: “Bu madde boş bırakılmıştır” 

3.10. Tasarım Parametreleri: “Bu madde boş bırakılmıştır” 

MADDE 4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

“Bu madde boş bırakılmıştır”

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

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

5.1.1. Teslim Süresi: 

a) İhaleyi kazanan firma; İşe başlama tarihinden itibaren en geç 5 gün içinde her bedenden iş
elbisesi, penye, kaban, deri yelek, 43 numara iş botu ve 43 numara iş ayakkabısı numunesini
İşletme Müdürlüğümüze gönderecektir.

b) İşletme  Müdürlüğünce  beden  adetlerinin  belirlenip  firmaya  bildirilmesini  müteakip  iş
elbiseleri, penyeler, kabanlar, deri yelekler, iş botları ve iş ayakkabıları en geç 45 takvim
günü sonunda Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü İş Güvenliği Malzeme
Deposuna teslim edecektir.

c) Firma İşletme Müdürlüğünün bildireceği beden miktarlarına göre üretime geçecektir.

d) İşletme  Müdürlüğünden  beden  numarası  ve  miktarı  onayı  alınmadan  yapılan  imalat
kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5.1.2. Teslim Yeri ve Şartları: 

a) Tüm malzemeler (iş elbiseleri, penyeler, kabanlar, deri yelekler, iş ayakkabıları ve iş botları)
tek  seferde  İşletme  Müdürlüğümüz  İş  güvenliği  Deposuna  teslim  edecektir.  Teslim
esnasında koliler, gösterilen yere firma tarafından indirilecektir. 

5.2. Bateri Limit: “Bu madde boş bırakılmıştır”

5.3. İdarenin Sorumluluğu: “Bu madde boş bırakılmıştır”

5.4. Yüklenicinin Sorumluluğu: 

a) İşletmemizce, satın alınan bir malın kusurlu veya standartlara aykırı olması ya da şartname
esaslarına uymadığı tespit edildiğinde uygun olmayan mallar firmaya iade edilecektir. Firma
iade tarihinden itibaren 15 gün içinde bu malları  uygun olanları  ile  değiştirecektir. Aksi
takdirde sözleşmenin ilgili hükümleri uygulanacaktır.

MADDE 6. İSTENEN BELGE, BİLGİLER VE NUMUNE

6.1. Firmalar; Mont – pantolon da kullanılan reflektif şerit için;  TS EN ISO 20471:2013,  parkalar
için; EN 471 3-2 ve EN 343 3-1, ayakkabı ve botlar için; EN 12568 ve EN ISO 20345, SRC ve  S3
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belgelerini  ihale aşamasında idareye sunacaklardır. Tüm istekliler teklifleri ile beraber teklif ettiği
ürünler için numune vereceklerdir.  Numunelerin uygun olmaması veya sunulmaması durumunda
teklif  değerlendirme  dışı  bırakılacaktır.  İhale  üzerinde  kalan  isteklilere  ait  numuneler  iade
edilmeyecek olup işletmemizde kalacaktır (Bu numuneler için ücret talep edilmeyecektir).  Diğer
firmalara ait numuneler ise iade ücreti firmalara ait olmak üzere ihalenin sonuçlanmasını müteakip
iade edilecektir. 

6.2. İş ayakkabısı ve iş botlarında Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır. (Bu kılavuzlar ambalajları
içinde yer alacaktır) 

MADDE 7. TEKLİF ve ÖDEME ŞARTLARI

7.1. Teklif ve Ödeme Şartları: Teklifler TL cinsinden verilecektir. Ödeme kabulün yapılmasını

müteakip, fatura ve diğer ödeme evraklarının Mali İşler Dairesine intikalini müteakip 5. gün tek

seferde yapılacaktır.

7.2. Kısmi Teklif: Kısmi teklif verilebilecektir. 

1. Kısım: İş Elbisesi, Uzun Kollu Penye

2. Kısım: Kaban 

3. Kısım: Deri Yelek

4. Kısım: İş Botu, İş Ayakkabısı

7.3. Avans: “Bu madde boş bırakılmıştır”

7.4. Performans Teminatı: “Bu madde boş bırakılmıştır”

7.5. Fiyat Dışı Unsurlar: “Bu madde boş bırakılmıştır”

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

“Bu madde boş bırakılmıştır”

MADDE 9. KABUL İŞLEMLERİ

9.1. Üç parçalı iş elbisesi, uzun kollu penye, kaban, deri yelek, iş botu ve iş ayakkabısı  teslimini
müteakip Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından gerekli kontrol ve ölçümler yapılarak uygun
olması halinde tesellüm işlemi yapılacaktır.

9.2. Alım aşamasında alınan numuneler şahit numune olarak tutulur, teslim edilen ürünlerle şahit
numuneler karşılaştırılır farklılık olmaması durumunda ürünlerin tesellüm işlemleri başlatılır.

9.3. “Bu madde boş bırakılmıştır”

MADDE 10. GARANTİ

10.1. Malzeme/Makine-Ekipman Garantisi: “Bu madde boş bırakılmıştır”

MADDE 12. CEZALAR
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12.1.  Malın, sözleşmeye uygun olarak süresinde  teslim edilmemesi halinde on (10) takvim günü
cezalı süre verilecektir. Gecikilen her gün için sözleşme bedelinin binde üç (% 0,3) oranında ceza
uygulanacaktır.

MADDE 13. DİĞER HUSUSLAR 

 Eğitim: Üç parçalı iş elbisesi, uzun kollu penye, kaban, deri yelek, iş botu ve iş ayakkabısı
ilgili  yükleniciden  istenmesi  halinde  İSG  profesyonellerine  doğru  kullanım,  bakım  ve
depolanması konusunda eğitim verilecektir. 

 Yedekler: “Bu madde boş bırakılmıştır”.
 CE İşaretleme: Tüm üç parçalı iş elbisesi, uzun kollu penye, kaban, deri yelek, iş botu ve iş

ayakkabısı üzerinde CE işareti olacaktır.

 Gizlilik: YÜKLENİCİ, tesis ile ilgili  bilgiler  ve dokümanlar  konusunda Gizlilik ilkesine
uyacaktır. 

MADDE 14. TEKNİK ŞARTNAMENİN MADDELERİ

İş bu madde dâhil teknik şartname 14 (on dört)  maddeden ibarettir.

Sebahat AYDIN KEÇECİ

İş Güvenliği Uzmanı
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