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MADENİ YAĞ ALIMI TEKNiK SARTNAMESİ

Madde 1: İşİN rarsanrr
DiYarbakır Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdiirlüğü envanterinde bulunan

İ"hn"}r:*elerinde 
kullanı]rnak *"r" -"j*İ'r"a*" alımı işine ait Teknik

Madde 2: TEKNiI( YETERLİLİK €İRMALARDA ARANACAK ŞARTLAR)
2,1, İstek]i; Üretici fırmavaji,.T,İ:T] den.alınmış olan " Standartlara Uvgun|ukBelgesi" nin aslı veya noter tasdikli suretlerini 

-tJklif 
ekinde vereceklerdir.2.2. İstekli; Üretici firmava:jr_IŞO l400l (Çevre Yönetim Sistemi Belgesi)'nin veIso 9001 veya ISo-900ı:zooo6aiite }'or.i- ö*r"-leri belgeleri) belgelerinimal teslimi sırasında idareye sunacaktrr.

" İ:Ş.t}"jff]'İ"l'**' iiriinlerin bayisi veya yetkili satıcısı oıdukıarını

2,4, Teklif edilecek madeni yağ iiri,inlerine ait katalog veya broşilr sunulacaktır. İhalesorırası bu kataloc veya broşürler id-;y";;;iil edilecektir. e, k"*iJg;"vubroşiirlere gOre idİe ıiri,inlerin seçimlrİaŞrİ.r]İ."..l*i..

irrriç ıisrtsi TABLosU

sIRA
No MiKTAR BiRiM ciNsi KARŞILADIĞI ŞARTNAMELER.

PERFORMANSLAR
300 Litre 10V40 Tam sentetik Dizel Motor

Y L5 kabia rda
AP] c, (enILsAcAcEA" az bir tanesini

400 Litre DIswl40 izelMotor Y 5 Lağt(
ka lab ard

API c, ACEA ILsAc (en az bir tanesinİ
karşı la

3 56 Litre TcA aln otorMorij Y 10v30ağ|
Dizel rMoto L bka Alard 3E-9848 cAT DEo

4 36 Litre HidroIFren ik Y 4Dotağı ı L
ka bI arda)

sAE Jl703, sap ıızo4
Iso 4925FMVSS No.1l65 50 Litre tfA D r€ Ylaiyon , L1ağ|

ka b arda ALİsoN c4, APİ GL4
6 900 Litre 46 Numara Hidİolik

ek€de)enY SAE, iSo
7 216 Litr€ 80ıı90 Şanzıman Yağl (Tenekede) ALLISON c_5, API GLs
8 360 Litre 20w3 0 Transmisyon

Yağı enekede ALLISoN c-4, API GL4
9 { Litre ikDeb IIidrolriyaj Y Lağı(t

bka
10 360 KG cRrs YaĞIlKau 

ç u ks uz-Va ril) Beyaz
11 KG GRES YeĞılKauçuk§uz-Teneke)

Beyaz
12 540 KG cnEs YaĞılKauçuklu-varil)

Yeşil
t3 KG Gnns vaĞılKauçuklu_Teneke)

Yeşil
14 360 Adet

nde)

Balata Tem izlem s lipreyi(Ko

l5 360 Ad et Paş sökücü(Koli şektinde)
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Madde 3 : TEKNİK ÖzELLi]g-ER:
3.1. Talep edilen madeni yağlar teknik şarbıamede tablo ekinde belirtihniştir. Madeni

yağlar ihtiyaç fişinde istenilen ölçü ve ambalajlarda verilecektir.

3.2. Teslim edilecek madeni yağların son 6 (altı) ay içerisinde üetilmiş olması, iiretim
tarihlerinin ambalajlann tizerinde silinmeyecek şekilde kolayl*ıa lormtolacaktr- Yİ,iklenici teslim ettiği iiıiinlere ait teknik özellikleri g-osteren 

"Tiırkçe
iiriin kataloglarrnın mal teslimi esnasında ilgili idaıe birimine vereceklerdir.

3.3. Firmalar teklif edecekleri madeni yağların markasını, ismini ve standartlarını
belirtecekler ve bu standartlara ait belgeleri teklifleri ekinde vereceklerdir.

3,4. Alımı yapılacak madeni yağlar; ihtiyaç fişi ekinde verilen tabloda istenilen
özeliiklere haiz olacaktır. Teslim edilecek iiriinlerin tamamrnrn ambalajlarının
iizerinde net olarak görülebilecek şekilde iiriini,in cinsi, Miktarı, imal Tarihi ve
performans değerleri yazılı olacaktu.

3,5.Madeni yplann ambalajlannın herhangi bir ezik, delik, pas, delinme, kusurlu kapak,özelliklerin net okunamaması vb. gibi durumlarda idare tarafindan kaüulü
YaPılmaYacaktır. Söz konusu drrrumda yi,iklenici, iiriiniin şartnamede belirtilenözelliklerdeki aynı iiriin ile değişimi yapacalctır.

Motor YaEı kufulan etiketleri, iiriinlerin uzmarr kuruluşlann gereksinimleri ve standartlanna(spesifikasyonlanna) uyguniuğu hakkında bilgi içerir:
. API - Amerikan Petrol Enstitiisü;
. ACEA - Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği;
, ILSAC - Uluslararası Madeni Yağların Standardizasyonu ve Sertif,kasyonu Komitesi;
. AAE - Rusya Otomotiv Mtüendisleri Birliği.
Harflerden veya haıflerden ve rakallardaı oluşan bir kod, üukaııdaki uzman kuruluşrınadırun yanrnda gösteri]ir, ömeğin, API SN, acba ci. sr'ı;od, yag <;zeliikıeri.ı"i.]iv.rı"ive belirli kalite standartlanna uygunluğu gösterir

3.6. Gres yağı çeşitleri:

3.7YAĞLAR

Beı,ry k.auguksuz gres: Çalışma sıcaklığııın yiıksek olmadığı orta devirlerde normal ytıkte dtızyataklarda kullarulır. otomotiv sekö;indeki ..tJt p.çıann yağlanması, endüstriyelalan]ardaki makinelerin vaölanması,.. tan; ;";i;;' yağlaııması ve iş araçlarırun genelkullanımı için kullanılır. Biı yağın üstiin p".ro*** ieoeniyle, soğuk havalarda kah birpompalama etkisi sağlar ve diizenli olarak yuglurn"lupu. 
--

Yeşil kauçuklu gres: 1,iiksek taliteli |:, Tr,gJ.- 
ve. sabun yağlan kanşımı ile formrile edilmiş,çalışma sıcaklığırun 65 dereceye ytıkseLülecegi 

';;d"- 

trıır-i,.*a"-ffi*;ö ,.kullanılaı makine daha sağlıklı çalışma saglaı 
- -ğ- J v'^vl

10W40 Motor Yağı: Giiniimüzde tEıma amaçlı kullaıılan araçların çoğunda kullanıma uygunl0 w 40 yağ içten yanmalı motoılard; kdlanilil"d"]E;e] olarak söylemek gerekirse SlrV,kamyonet ve minibüs tarzı araçlarda d" ku]l;ı"d;.L.air. s** sebebi bu yağın inceolmasr ve her deliğe rahatça girip y"ğlrrr" y;;ihr;;;. "



|SW+Q.lvl9t_oJ Yağı: BaŞlıktaki şeklin 15 olmadığınr rınutmayın. Düşiik sıcaklık limitinin -15derecedir. 10W40 ile etiketlenmiş yağlar -20 ila- +40 derece aralığinda çaııştınıJİlir. ıummevsim]ik yağların işaıetlenmesinde ilk rakam ne kadar dıiştıt iıwsq ıı lr""tı* arı."
düŞiikttir ve daha fazla sıvı. yağlayıcıdır. Krşın çalışırken bu parametre ,on d"r""" onemtidir,
ancak yaz aylannda daha kalın bir yağ kullanılması tJrcih edilir.

46 Numara Hidrolik Yağı: Kaliteli baz yağl,ja tiretilen, yiiksek stabiliteye süip, aşnma,
oksidasYon_ ve. Pas önieYici katıklar.içeren İid-rolik yağıdır. - Yrıksek dispersarı ozeİlige sanipolması nedeniyle sistemin .temiz kalmasıru saglarlai. - Aşuım4 paslanma ve korozyonu
önlerler.. Hareketli ekipmaniarda;. ekskavatörler,-kreynler, konstrtlksiyon ekipmaru, Lun yoıtaşımacılığı araçlaıı, tarımsai makineler, uçaklar ve gemileİde kullaruhr.

80W90 Numara Şanzıman/Diferansiyel Yağı: Kullanrm Yeıi otomobil, kamyon, otobüs, ağr
vasıta"lar, 

_ 
hafif hizmet tipi 

1icari arÇar, z|tai araç|ar ve iş makineleri giüi birçok aracın
şanzımanlarında; hipoid, konik ve spiral dişlilerden oiuşaı difeiansiyellerde liullanıIır.

1Tl ltdr|ik,dİreksiYon Yağı: binek veya ticaıi ti,im araçlanndireksiyon, vites ve hidroliksıstemlelınde kutlarulmak iÇin geliştirilıniştir. Güçlü yapısı sayesinde hidroliİ< sistemlerin rüathareket etmesine imkıin tanıYan Atf, u.uçİ*-rr't-u. performanslı kullanabilrneniz" |-a*.,olur.

Madde 4: TE§LiM SuREsİ VE YERİ
4,1Yiiklenici Tiim Malzemeyi, Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığı

llakine ihnal Şube Müdiirtü§une bağlı ambara teslim edecekleı. vaa".ri yJgıu, ,"diğerlerinin tamamml ambara teslimi ile diizenlenmesine kadar aogacak"bııttın
taşıma, yiikleme, boşaltma ve depolama masrafları yiıklenici firmaya iit oıu"r:,.to.yiikienici taahhüt konusu iiriinleri ambaı görevlisinin göstereceği yere istif edecektir.

4,2 satın alınan madeni yağar hafta içi mesai §aatleri içersinde teslim ve kabulüyapılacaktır.

4,3 Teslimat iki Parti haiinde gerçekleştirilecektir. ilk parti ihtiyaç iistesi tablosunda bu]unanttim ma-lzemelerin yaıısı sözleşmenin imzalanmasından sonra 20 iş gtin içerisinde gerikalaıı Haziran 2022'nin ilk haftasında teslim .aİ...ltir.
Madde 5: GARANTİ SARTLARI:
5,1Yi,iklenici, teslim edeceği her kalem malzemenin her bakımdan biri diğeri iletamamen aynl standartlar1. 

"yc"l bulunduğunu teklif vermekl" g**rİ 
"t-rşsayılacaktır. yiikleııici testim ettiği madenr yağlar, antifriz ve antifrizli cam

..jtT,"p tamamnı b" uTrT: ,"1U intiyuç hş"ird" b"li.til", ve iirün urnUulu.j,üzerinde de yazılı olan ti,im değerleri (Miktar, P}ror-*., Fiziksel ," ri-y".uıözellikleri vb.) orijinal ambalajlarında 
"ygrr, 

,utıu.rru koşuilarında en --i1#1 y,ıstireyle değişmeyeceğini garanti edecektt]
5.2 Garanti siiresi içerisinde madeni yağlaıırı özelliklerinde bir değişik]ik veya şikdyeto]masr ve bu dwumun Ele]<lrik, M*ı"" re ıvıaız"ırr" ilcnal DaĞ'saşt-iie, gö;""tpersoneli tarafindan tespit. edilmesi halinde, durum yiikleniciye yazılı olarakbildirilecek ve idarenin iğili personelleri ;;;;il uygun gönilen laborafuarlardatest ettirilecektir. Laboratuaılarda yapılacak n", tıtitı test ve analiz bedeli yiiklenicitarafindan karşılanacaktır. yapılacakiest u" *uııao ,.ticesinde istenilen özelliklerehaiz o[mayan madeni yağlar, antifriz ve *rıtiai'."- suyu, ikinci bir ihtaıa gerekkalmaksızın en geç 7 1yeai; giin içerisınae uygu. 

"ı- ı" değiştirilecektir.

e



5,3 Teslim edilen madeni yağların tamaml idare tarafından göz muayenesinden degeçirilecektir, uJeun ggfülmeyen madeni yağlar ytıklenici tarafınjan uy* ı,urtuiçerisinde değiştirilecektır.

Madde 6: KoNTRoL - MUA\aENE vo rnsr,İılr İsr,nvrnr-Bnİ:
6,1 Teslim 

_ 
edilen madeni yağların tespitinde Makine ikmal Bakm ve onaıım DaireBaşkanlığrnca belirlenen kıiterler esas alınacaktır. ur*l"ra"r, tıiç*u, 

-İ""J., 
""muayene işlemleri yapılan ve uygun görülenleı teslim alınacaktır.

6,3 Laboratuar kontrolü; Teslim edilen iiriinlerden idarece uygıın görülenlerden
numune alma, Şarnıamede istenilen özelliklere sahip olup oırnaiıtıarlını 

^uJj, 
u"test ettirme hakkına sahiptir. İdare uygun gördüğd aı«eaite oırn"ş t 

"rı,*gi 
ul,Laborafuarda bu işlemleri yaptırabileceĞr. ı."uuo.ut*ıarau yapılacak her tiirlü testve analiz işlemlerinin bedeli yiiklenici tarafindan karşılanacaktır.

6,4 Teslim edilen iiriinlerden yapılan test ve kontoller neticesinde uygunbuiı,rnmayanlarrn yerine en geç 7 (yedi) giin içerisinde uygun olan iiriin iledeğiŞtirecektir. Verilen sıirede Ügu" Ü.mtı Ğ.i, l*"y.r, yükleniciye her bir güniçin ijriin bedelinin % 0,3 (binde ti)ğ oranında 
""rui 

İşl"- uygulanıı.

6.2 Göz muayenesinde
edilmeyecektir.

uygun olmayan Madeni yağlar idare tarafından kabul

M"{{"j, 
P^l Teknik Şartııame yedi ana madde ile alt maddelerden oluşmaktadır.18.0I.2022

iaris
İsmail KARATAŞ
Makine İkmal Şube Müd
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