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imkansız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise Talep i2erinde kalan
ytiklenici, malın aynısın ücretsiz temin etrnekie ytikiimlü olacaktır.

Bu Teknik Şartrıame 10 ana madde ile alt maddelerden oluşmaktadır .21.0|.2022
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a) Üreücinin tesciili markası veya kısa adı
b) Şarj tarihi
c) Bu standaıdın işaret veya numarası
d) Uretim tarihi
e) Yol verme kurşun asit deyimi
f) Tipi
g) Anma gerilimi, Volt olarak
h) Anma kapasitesi, Ah olarak

7. TESLİMATPROGRAMI VEYERİ:

7.1 Talep konusu akiilerin teslim alınması iki parti halinde yapılacaktır. İlk parti Tellif
iizerinde kaldıktarı sonra 1 ay içerisinde, ikinci parti ise ilk partiden 3 ay sonra
alınacaktır.

7.2 Malzemelerin İdareye teslim edilmesine kadar doğacak tiim taşm4 yiikleme, boşaltrna,
depolama masrafl arı Yiikleniciye aittir.

8. GARANTİ:

8 . 1 . Akiimülatörler imalat ve malzeme hatalanna k arşı en az 2 (iki) yıl garantili olacaktıı.
8.2. Garanti siiresi içinde değiştirilen akiilerin garanti siiresi, değiştirildiğ tarihten

başlayacaktn.

9. SATIŞ SONRASI BAKIM ONARIM:

9.1. Maiın tamir siiresi en faz|a 20 iş giinüdilr. Bu stire mala ilişkin anzanın yiikleniciye
veya yetkili servise bildirildiği tarihinden başlar. Malın arızasının 20 iş giinü içerisinde
giderilememesi haiinde yiiklenici tamir sonuna kadar benzer özelliklere süip başka bir
malı İdareye tahsis eder.

9.2. Gararıti stiresi boüunca akiilerde doğabilecek arızalara azarıi 24 saat içerisinde
müdahale edilecek ve akii imalatçısrun Diyarbakır il sınrılan içerisinde yetkili servisi
bulrrnacaktır.

9.3. Garanti siiresi boyunca arrzalanan akiiler, yetkili servis tarafindan Elektrik, Makine ve
Malzeme İkmal Daire Başkaılığı, Makine İkmal Şube Müdiirlüğü ambanndan teslim
a.lınacak ve anzaiı her akü için anzanrn sebebi hakkında ekspertiz raporu tutırlacaklr.

9.4. İdarenin kayıtlanna göre araç iizeriıe takrlan akiilerin çalışma şartlan sonucu

şartnamede belirtilen nitelikie olmarnasr ve bu durumda oian malzeıne saylslrun
ambara teslim eülen malzerrıe say§lrun %2O'sindeı fazla olması drırumunda aynr

seride i.iretilmiş tiim malzemeler ftullarılmış dahi olsa) yiiklenici tarafindarı
değiştirilecektir.

9.5. Mallann İdareye teslim edildiği tarihten itibaren, kullanrm hatalan dışında yukanda
belirlenen garanti süesi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içinde arı:,l aflzan:u:, 2 defadan
fazla tekarlaıması, farklı arrzalann 4 defadan fazla meydana gelmesi veya farkh
anzaların toplammın 6 defadan fazla olması durumrında, yiiklenici anzu]ın mefana
geldiği malı değiştirmekle yiiktimlüdiir.

9.6. Talep üzerinde kalan, bakım ve onanm yiikllmlülüğilnü yerine getirmekien imtina
etrnesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle malda oluşacak zaraı ve

hasarlann giderilmesiıden firma sorumludu. Firmanın bakım ve onanm
yiikiimliilüğiinü tam veya zamanrnda yerine getirmemesi sebebiyle malın onaırmı
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4.4. Akiiler *10 oC ile + 45 'C hava sıcaklığı değerleri arasmda normal performansında
çalışacaktır.

4.5. Akiilerin iiretim tarihi, teslim tarihinden en fazla (3) üç ay öncesine ait olacaltıı.

4.6. Aki.ileriı iiretim teknolojisi

4.6.1. Az bakrmlı akiiler için Hybrid @ozitif plak Antimon alaşımlı, Negatif plak
kalsiyum alaşımlı)olacalıiır.

4.7. Akiilerin tipi ve hizmet sırufi
a\ 3.,4.,5. ve 6.sıradaki akiiler az bakımlı ve Süper Ağır Hizmet (SHD) veya Ağır

Hizrrıet(HD) sırufı

b) l.ve 2. Suadaki akiiler az bakımh Binek ve Hafif Ticari araç sınrfı
4.8. Akiilerinkututipi @IN GrupNo)

7.Sıradaki akll için Ds(Tip B)
6.Sıradaki akii için Ds(Tip B)
S.Sıradaki akil için Da Qip A)
4.Sıradaki aki.i için D2
3.Sıradaki akii için L5
2.Sradaki akil için L3
1. Sıradaki akii için BS Tip

4.9. Akii kabı ve kapağı darbelere dayaıuklı imal ediimiş olaca}iır. Akii terminalleri anti

- korozif özellikte olacaktr.
4.10.Tam kapalı sistemli aktiler, akii içerisinde büarlaşan suyun tekar güvenli bir şekiide

aktiye dönmesini sağlayarak su kaybı ve srzürmayr önleyen kapakta sanmına sahip
olacaktır. Aynca merkezi gaz talıliyesi sisteınine ve alev tutuculara sahip olacakiır.

5. DENETİM MUAYENE VE KABUL ŞARTLARI:

5.1.

Ea

5.3.

6.

6.1

Denetim muayene ve kabul işlemlerinde, yiiıiirlilkte bulrınan Mal Almlan Denetim
Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetınelik hiikiimleri esas almacaktf.

Yiiklenicinin malı ihale dokiimanına uygun şekilde teslim etınesi veya doktimana
uygun olarak teslime hazır hale getirildiğini idareye bildirmesinden itibaren en geç
5(beş ) iş gtinü içinde idarece muayene ve kabul işlemlerine başlanır.

Uygun çıkmayan mallar yerine, yeniden getirilen mallann muayene sonucunurr da
olumsuz çıkması durumunda Yiiklenici, idarenin dçosıındaki getirdiği malzemelerin
tamammı 7 (yedi) iş giinü içerisinde almak zorundadır. Siiresinde geri almadığı
malzemelere ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

ALIM KONUSU MALIN AMBALAJ ŞEKLi VE ETİKETLENMESi:

İdaremize teslim'edilecek alım konusu Aktilerin tamamı tiretici fiımaıun; orijinal iiriinü,
yeni, hiç kullanılmamış, anzasız ve kusursuz, orijinal ambalajında olacaktıı.

6.2 TS EN 50342-1 Standardına uygun olarak iiretilen akiilerin müafazasının iizerine
aşağıdaki bilgiler Tiirkçe olarak okunaklı, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde
yazılacakır. 
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DiYarbakır BüYfüŞehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdi.irlüğü erıvanterinde
bulunan muhtelif marka ve model araçlaı ve iş makinelerinde kullanılmak-tızere, aşağıda
anma gerilimleri (V), anma kapasiteleri (Ah) belirtilen 7 kalem Akii satın alınmasr işİne ait
teknik şartrıamedif.

DİYARBAKIR BtrVüKŞEHiR BELEDİYESi
sU VE KANALizasyoN İ»ınnsİ GENEL MÜDüRLÜĞÜ

Elektrilç Makine Ve Malzeme İkmal Daire Başkınlığ

1. İŞİN KoNUsU \rE KAPSAMI:

2. TANIMLAR :

Bu şartııamede;

!{are : Diyarbakrr Büyfüşehiı Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdiirlüğü
Elektrik, Makine ve Malzerne ilğnal Daire Başkanlığı, Makine ikmal Şube Müdiırlüğii

İstekli :Teklif Veren Tedarikçi

3. SATINALINACAKMALKALEMLERİLisTEsi :

Satın alınacak Akiileriı özelliklerini ve miktarlanır göstererı liste aşağıdadır.

Akiiler, TS EN 50342-1 veya uluslararası karşılığı olan EN 50342-1 EQV, DIN EN
50342-1, BS EN 50342-1, NF R13-503-1 starıdartlanndan en ?v birine uygun
olarak iiretilmiş olacaktır.

(

1

S.No Malzemenin Adı Miktar Birim Amper(Ah) VoltaiCl) Standart

1 Akü Alımı 5 Adet I2 l2 TS EN 50342_1

2 Akü A]ımı 5 Adet 72 l2 Ts EN 50342-1

J Akü Alımı 4 Adet 100 l2 TS EN 50342-1

4 Akü Alımı Adet ll5 12

5 Akü Alımı Adet l35 |2 Ts EN 50342-1

6 Akü Alımı 8 Adet 150 |2 Ts EN 50342_1

7 Akü Alımı 5 Adet 180 |2 Ts EN 50342-1

ToPLAM 40 Adet

4.3.

ARAÇ vE İŞ ırarıİxnı,nRiN»n, KULLANILMAK ÜZERE
AKü ALIM İŞİ TEKNİK şARTNAMESi

4. TEKNİKSARTLAR:

4.|. Akiileri sulu ve şarjh olarak teslim edecektir.

4.2. Akiilerin sçeratörleri; elyaflı polietilen zarf şeklinde olacaktır

5 Ts EN 50342_1
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T.c.
DİvARBAKIR BtIytIKşEIüiR BELEDiyEsi

su rrE KAI\tALizasyoış i»enpsi GENEL Müntınr,üĞü
Elektrikı Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlrğ

ARAÇ VE IŞ MAKINELERI IÇIN
AKU MAL ALIMI

TEK|{IK ŞARTNAMESI

DiYARBAKIR 2022
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