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DİYARBAKIR SU VE KANALIZASYON İDARESi GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
iş ııariNrı-rni içix MALzEME ALIMI

rr,rNir şARTNAMEsI

ı. işix KArsAMI

Bu teknik şartname Diyarbakır Btiytıkşehir Relediyesi Su ve Kanalizasyon İdaıesi .Genel
Mrüıüğü,;;iii ıluti"a"JnJ.-i,Jihıu".t olan yedek paıçalanna ait asgari özellikleri

kapsar.

Malzemenin cinsiöıçtıMiktarNtr{LZEMENiN ADIs.No

Adeti60CAT 434-E, 444-F2 için Tımak

AdetCAT 434,444 F2 için Tımak Cıvata ve Somun2

Adet30JCB 4CX için Sol TırnakJ

Adet30JCB 4CX için Sağ Tırnak4

Adet680JCB 4CX için Orta Tımak5

Adet1000JCB 4CX için Trnak Cıvatası ve Somun6

Adet57 JCB 1CX için Sol Tımak

Adet58 JCB lCX için Sağ Tımak

Adet27JCB lCX için Orta Tımak9

54JCB l CX için Tımak Cıvatası ve Somun10

Adet911 HİDROMEK için Sol Tırnak

Adet9HIDROMEK için Sağ Tımak12

Adet90HiDROMEK için orta Tırnak13

Adet230HİDROMEK için Tımak Cıvatası ve SomunI4

2.I

2.2

2. TEKNİKÖZELLİKLER

Teklif verecek firmalar ekte bulıınan ihtiyaç listesinde paıça numaralan belirtilmiş olan

malzemeleri teklif edeceklerdir.

Tımak ve Tımak Tutuculannda asgari olarak orijinallerin evsafrnda ve aynı işi
görebilecek mtikemmeliyette olacaktır.

Tımak ve tutuculan kalıpta dövme veya çelik dökiim olarak imal. edilmiş glacaJşqr.
Dövme veva celik döKiıİı voluyla imal edilen tımakların ytlzeylennde .çapa{, çarüaK,
sövdelerinile iaz. kum ve doktiin boşluğu kusurları bulunmamalıdır. I]ökiimden çl«an
Üçlann ytizeylĞri İemizlenmeli ve çapaklan giderilecektir.

Yedek narcalar normallestirmeye tabi rutulduktan sonra aşurma ve darbeye mukavim
olacak $ekilde senleştirile'cek biiahare sertlik ayarlaması eımacıyla temperlenece6[.
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2.5

2.6

Yedek parçalar korozyona karşı koruyucu boya ile boyanmış olacakiır,

Yiiklenici tolerans, yiizey işleme, geometrik özellikler, ısıl işlem vb, işlemlere mutlaka

riayet etmiş olacaktıi.

2.7 İmalatta kullanılacak malzemeler yeni ve kusursuz, işçilik birinci sınrf olacaktır

2.8 satın alınacak parçalar yeni ve kullarulmamrş olacak. narcalann hiçbir yeriıde ezik,

kınk, çapak, çentik, bo{Üıf, ff;;ffia, 
'ü,üi, 

pui"ti" ytizey kaplama hatası ve

imalİt ha-tası bulwımayacaktır.

2.g İhale komisyonu tekliflerin.değerlenclirilmesi siirecinde görtirse istekiilerden Teknik

Dokiiman ve Katalog isteyebıleceKuİ,

"'ff#jilHlffi:*iİffi##m'fuffi t.{#iffi.tfi i:Hfi;
kabul edilecektir.

2.1l İhaleye katılan Firmalar Caterpillax, JCB veya_Hidromek Yetkili Satıcı ve/veva

tekliflerinde belirnikieriharkanin Distribiıto,i*.SeiÖ;İ'İİİ;;İ-İo-,*İi4i" V"tl6li
satıcr Belsesi ""ru bi'rltİŞ,*ıff"iiJüöi*öft;İ", firmaların teklifleri kabul

:;İİi].y;;;ftil B;üa g;;iiffi ; K;i,y"i,," sunmhk zorundalar,

2.|2 iha|eye katılan firmalar hangi rnalzemeye hangi maıka verileceğini ihale komisyonuna

sunaöaktır.

2.13 Yerli iiretim parçalar TSE belgeli olacak, yabancı markalı paıçalar ISo belgesine sahip

o1acaktır.

2.14 Yiiklenici malzemenin muayene ve kabul işlemleri srrasrnda malzemenin yerli itetim
' '- ,jlİ"*İ-lİ"İİİ,a";;k ffi;:,--hbanci meıişei. olrnası haliıde gıarkg _ve menşe[u

t]*rii"riiŞı"1.1 bagŞ;,ib.66d;- f"n"4 konşimento, menşei şahadetıamesi ve

}T;;.İİ !'İil b;i gJJi-1-1l*.oü-, l.temesi duruniunda 3unacaklardır,

2.15Malzemelerkesinlikleyenihiçkullanılmamışolacakİır.Deformeolmuşpaletve
aparatlan kabııl edilmeyecektir.

2.16 Teklif veren firmalaı Teknik Şartnamede be_lirtilen madde]ere dikkat. ederek teklif
vereceklir. Teknik Ş.;;._ğ;;;ç* 

-iü;l*" uyulmayan teklifler kabul

edilmeyecektir.

2.17 Catemillar. JCB ve Hidromek Beko-Loderlerde istenilen tlmak ve cıvatalar aynr.rnarka
' " İılİ:jüİİ]t,İ;;t.];';İi,;ı'r.vj-o.i:lriie yat,q kaıitede ve iizerlerinde marka net

"İ,Öalİİİ 
ti. ş"tille tİl]'a.İ-al, ieya söguk dimgalı o1mak zorundadır,

3. TESLİMvEMUAYENE
3.1 Teslim edilecek malzemeler TsE veya Iso belgeli otacak ve bu özellikleri ihtiva edecektir,

3.2 Ta|ep edilen parçaların her tiirlü nakliye, ulaşım ve ambara teslimi, ambara istiflenmesi

yııklenici firma taıafından yapıtacak olup; bununla ilgili giderler yiikleniciye aittir.

3.3 Teslim aşamasındaki muayene ve kabul işlemleri ,Mal Alımlaı Denetim Muayene Ve Kabul

İşlemlerine Dair Yönetrnelik esas ve usullerine göre yapılacaktr,

3.4 İdare taıafından yükleniciye muayene ve kabul işlemlerinin yapılacağı tarih_ yazılı olarak

bildirilerek belirtiİen yerde gtın ve saatte hazır olması istenecektir. Yüklenici teknik kaPasiteli

temsilcisini İdare personeii ile işbirliğinde bulunmak, muayene ve kabul raponınun

hazırlanmasında işbirliği yapmak üzere hazır bulunduracaktır.

3.5 Muayene sıraslnda bütiin malzemeler o/o100 göz ve bolut muayenesine tabi tutulacaktır. Göz ve

boyü muayeneleri uygun olmadığı takdirde; muayene ve kabul komisyonunun tesPit edeceği

.ustgeıe malzemeden numune seğilerek kimyasal terkibi, içyapısı ve mekanik özelliklerinin

mua'yenesi; İdarenin uygun göİeceği resmi bir laboratuarda yapılır. Alınan numunelerin
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5.1

ıdarenin belirlediği isteklere uygun çıkması şarttır. Heıhangi birinin uyguı çıkmaması halinde o

parti tamamen rei edilir, Laboiatuvar, nakliye ve çıkacak diğer masraflar yiiklenici Firmaya

aittir.

TEsLiMAT
Nakliye: Malzemelerin nakliyesi yiiklenici firma tarafindan kurumumuz yedek parça

ambarına yapılacak Ve ambar görevlisinin belirleyeceği yerlele istiflenecektir. Malzeme

teslimi hafta içi mesai saatleii içinde 08.00-17,00 saatleri arasında olacaktır. Bütiin

nakliye ve diğer giderler Yiiklenici Firmaya aittir.

Yiik_lenici sözleŞme konusu parçalan DİSKi Genel Müdiirlüg.ü Elektrik, Makine ve

Malzeme İkmal Daire Başkanlığı yedek parça ambanna tesllm edeceKılr,

Teklif edilen bütiin malzemeler ihtiyaç listesinde belirtilen kalem m alzeme baz aluıarak

ayn ayn ambalajlanıp tek tek tesİim edilecektir. İstiflenmeye uygun olacak şekilde
ambalaj laıacaktır.

GARANTİ
Yedek parçalann garantisinde tiretici firma]arın verdiği garanti siiresi geçerlidir. Vrıtpi
fırmanıh glıanti virmemesi halinde yiikienici taİafrndan venlecel( garantl suest r (DrJ
yıldır.

5.2 Malzemeler İdare tarafindan araçlara
denenecek ve belli bir siire fiziki tesıe
kullaıılabilecektir.

uvum icin serekli görtlrse makineler iizerinde
ulbi tutrnak İçin herİstenilen araç için bir takm

6. işİNsünrsi
Bu ihale kapsamında alınacak malzemelerin teslim sfuesi sözleşme imza]andığı

tarihinden itibaren 30 gündtir.

İş bu Teknik şartname taraimızdan 6(altı) madde olarak hazırlanaıak imza atına alınmrŞtıı.
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