
1_ KoNu VE KAPSAM

Bu şartname T.c. Diyarbaklr Büyükşehir Belediyesi DisKi Genel Müdürlüğü tarafindan kanalizasyon ve

yağmursuyu hizmetlerini yürütülmek üzere gerekli olan maı, malzeme ve ekipmanlann teminini sağlamak için

düzenlenmiştir.

2- sÖztEşME KoNUsu MAIZEMELER VE TESTLER

T.c. Diyarbaktr Büyükşehir Be|ediyesi DisKi Genel Müdürlüğü taraflndan mal kalemlerıne ilişkin sipariş

miktarlarl şartname ekinde belirtilmiştir.
idare;Sözleşme konusu mallarl, imalat aşamaslnda ya da mallarln nevi'ne göre teslim allndlktan sonra

(Yüklenicinin daveti üzerine Veya siparişin verilmesi sonraslnda ve malların sevki öncesinde dilediği bir

zamanda), imal edildiği yer/yerlerde veya maltn teslim allndlğl yerde tetkik etmek (test etmek, deney yapmalÇ

muayene etmek, ölçüm yapmak, incelemek) hakkına sahiptir. Buna ilişkin testlerin bedeli Ve eşlik edecek idare

personellerinin tüm masrafları yüklenici taraftndan karşllanacaKır. Ayrlca Akredite Kurumda yapllacak testler

için yükleniciye herhangi bir ek ücret ödenmeyecektir.Uygun görüIen mal kalemine ilişkin testlerde Ts, Ts EN,

DlN, lso, cE, ASTM veya dengi şartları aranacal(tlr.

Hatall Ve kusurlu butunan mal kalemleri red edilerek en geç 30 takvim günü iÇinde yenisi ile

değiştirilecektir
Gerekli görütdüğü takdirde Kurum taraflndan seçilmiş tüm şahit numuneler tüm giderler yüklenici firmaya

ait olmak ko§uluyla bağtmslz test kuruluşlarl, üniversitelerin metalurji malzeme mühendisliği laboratuvarlarİ Ve

KosGEB gibi akredite olmuş taboratuvarlarda standarda uygunluk testlerine tabii tutulmak iÇin gönderilecektir.

3- TEstiMAT

1. ihale konusu malzemeler, nakliyatta zarar görmeyecek şekilde teslim edilecektir,

2. ihale konusu maltann nakliyesi ile ambara boşaltılarak istiflenmesi ve bununla ilgili tüm

masraflar yükleniciye aittir. Ürünlerin cinsine göre çallşlr halde Ve kusursuz bir şekilde teslimi

gerçekleştirileceKir.
3. Teslim süresi 60 takvim günü'dür.

4. sevkiyat idarenin ihtiyad doğrultusunda bazt mal kalemlerinde birkaç partide

gerçekle$irilebilecektir.
5. Talep edilen malzemeler DisKi Genel Müdürlüğüne bağlı aşağıda belirtilen ambara teslim

edIlecektir:
al Merkez ambar (Hamsu arltma tesisi)
b) Atlku Ambarl (DisKiGenel Müdür|üğü merkez bina arkasl)

Mallar, ilgili klslmda belirtildiği süreyle Yüklenicinin garantisi altlnda olacakt!r,

TüM MAL KALEMtERiNE AiT GENEL HusustAR

1. Tüm klslmdaki malzemeler Ts, TsE veya EN veya lso veya DlN Ve/veya cE veya dengi belgeli olacaktır,

2. Bazı mal kalemterinde; yetkili satlcı, olduğuna dair ve kesin olarak istenen diğer belgeler kendi

bölümünde açlklanmlştlr.
3. Tüm malzemeler birinci kalite olacaktlr.

4. Rögar kapaklarl Ve yağmursuyu lzgaralan ağr (D 400) hizmet tipi olacaktır,

slRA
No

Poz No MA|.ZEME ciNsi BlRlM MERKEz

01 5_K_01
ü(oMPoziT DÖKÜM KANAL iZASYON VEYA YAĞMURSUYU BACA

KAPAGI VE EVEsi - D400
ADET 100

02 5_K_02
KOMPOZIT DÖKÜM YAĞMURSUYU lZGARA KAPAĞı vr
çERçEVEsi _ (40X60 -D400)

ADET 80
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5. Tüm mal2emeler imalat hatalarlna karşı 12 Aygaranti süresi otacaktlr Ve imalat hatasl tespit edilen
ürünler yüklenici taraflndan 30 takvim günü içinde onarlml mümkünse onartlacak eğer mümkün
değilse yenisi ile değiştirilecektir.

5. Tüm malzemeler depolama ve kullanım şekline uygun orİ,|inal ambalajl içerisinde teslim edilecektir.
7. Tüm malzemeler çallşlr vaziyette sorunsuz olarak teslim edilecektir.
8. kuılanma kılavuzuolan ürünlerın kuılanım kllavuzu malzemelerle birlike teslim edilecektir.
9. Ürünlerin azamitamir süresi 30 gğnğ geçmeyecek şekilde taahhüt editmelidir.
10. Bazl ürünlere ait en az 10 y| yedek parça Ve servis garantisi Verileceldir.
11. ihale konusu mallarln nakıiyesi ile ambara boşaıtllarak istiflenmesi Ve bununla ilgili tim masraflar

Yükleniciye aittir.
12. idare taraftndan teşvik belgesi allnmlş oıan ürünıerde KDV muafiyeti uygulanacakt!r.

A) KoMPoziT RöGAR KAPAĞ| özELtiKtERi

1. KıAPSAM:
Baklm rögarı kapatma elemanl, atlksu ve/veya yağmursuyu kanallarlnln havalandlrlımaslnda Veya muayene,
baküm Ve onarlmlarl için gerekli, bacalann üstünü örtmelde kullanllan Ts 1478 EN 124-1 standardına göre imal
edilmi§ çerçeve ve kapaktan meydana gelmiş elemanlardlr.

2. TEKNiK özEttiKtER:
a} Malzeme:

Bak|m rögarl kapama elemanlarınl meydana getiren kapak ve çerçeve Kompozit (cam elyaf takviyeli
polyester) malzemeden yapllmlş olmalldlr. Yaplmlnda kulıanllan malzemenin bileşimi Tablo l'deki değerlere
uygun olmalldlr.

Tablo 1l Malzeme Bileşenleri:

cAM ELYAF PotYEsTER DotGU PlGMENT

"/"Ao
./"4o %78

Baklm rögar kapama elemanlarınln mekanik, teknolojik ve fiziksel özellikleri Tablo 2' de Vğrilmiş o|an
cam elyaf takviyeli kompozitten imat edilecektir.

Tablo 2'de referans edilen standartlarda, ürünle ilgiıi yapllmasl ıstenilen deneyıerin TsE taraflndan
yapıldtğüna ilişkin deney raporları ihalede teklifle beraber idareye teslim edileceldir. (Barcol sertliği ve yoğunIuk
testi hariç)

DlYARBAKİR
su lıi l{ANAtlzAryol{ lDARE5l

f;
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b) Bakım rögar kapama elemanlanndaki kapak ve çerçevelerinin üİetim prosesi

kompozit malzeme potyester, cam elyaf, dolgu, pigment malzemelerinden ayrl bir üretim alan|nda

kar!şttrtlmaslndan elde edilen Hazlr Kallplama Bileşeninin aynca sMc olarak ta tantmlanmaktadIr, 50_250 bar

ara;nda basınç ve 125-145"c arasındaki kalıp sıcak|ığında çelik kahplarda preslenmesi sonucunda elde edilen

malzemedir.

2.4.Tasarlm ve Bowtlar
2.4.1.Kompo2it baklm rögarı kapama elemanlan Tablo 3, da verilen ölçülerle imal edilecektir.

Tablo 3: Kapaklann ve çerçevelerin kütlesi

Tab|o 2: Kompozit malzemenin mekanik, teknolojik ve fiziksel özellikleri:

Nol: kompozit boküm rögorü kopomd elemonı h<jvolondırmo delik soyısı idarenin isteğine göre 6 delikli veya

d eli ksiz ü reti l e ce kti r.

2.4.2Kompozitbaklmrögarlkapamaelemanlarlektekiteknikresimlereuygunolarakimaledilmelidir.
2.4.2.1Mafsalslz tip olacaKür

Tablo 4: Millerin özellikleri

D}YARBAKlR
5Uvrü A!.lz!5rol{ |DARESı

Test!er Test Metodu Değerler

Eğilme Mukavemetinin tayini
(N/mm')

Ts4650_2
lso3597_2

>160

Çekme ö2elliklerin Tayini
(MP)

>222

Barcol sertliği EN 59'göre

Plastiklerde su absorbsiyonu Tayini

l%|

T5702
ıso62

<70 mg

Yoğunluk
(grl cm3)

Tsx818
ASTM D792

Kötü hava şartlanna karşı direnç (llımlı

iklimleme) EN 513 göre

Eğme dirençteki değişim -30%

Eğme modülğndeki değişim -40%

600İ 1
ÇerçeveninNet Aqkllğ| (mm)

690t 1
Kapak Dl§ Çapl (mm)

55t 1
«apak oış Derinliği (mm)

12ot I
erçeve Derinliği (mm)ç

30t 0,5
Tek Bir Havalandırma Delik Çapı (mm

6
Delik Adedi

1
Kilit sayısl (Adet)

28t 1
Kapağln Kütlesi (kg)

14.5İ 0,5
Çe rçevenin Kütlesi (kg)

400 KN (40 Ton)
Dayanıml

Ts EN 527-4 standardlna göre > 220 MP
Çekme Mukavemeti

220 MPEğme Mukavemeti
> 15.000 GP

,]\\i

saYfa3 / 7a

EN lso 527_1
EN lso 527-2
EN lso 527_5

>35

€N lso14125

Elastik Modülü
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2.5. Görünüş ve Montaİ

Kompozit yüzeyleri düzgün o|acak; baskl hatasl olarak kabul edilen boşluk, kabardk, katmerleŞme, Çatlak
bulunmayacakttr. Yüzeylerde ölçü Ve geometrik düzgünlüğğ bozacak taşlama izi ve dolgu tamiri

bulunmayacaktlr.

2.5.1. Boya

Kompozit baklm r6garı kapama elemanl çerçeve ve kapak malzemesinin rengi idare taraflndan belirlenir.

idarece belirlenen renk boyama ile değil, mutlaka kompozit malzemenin üretim aşamaslnda içine katllan UV

direnç|i pigmentlerle sağlanmalıdır.

3. NUMUNE A[JüA, MUAYENE VE DENEYLER

3.1. Numune Alma

Aynl slnf, tip Ve türde olan ve bir seferde muayeneye sunulan baklm rögar kapama elemanlan bir parti saylIlr-

Her partiden, partinin büyükIüğüne göre Tablo 4'te belinilen sayıda numune alınır,

Tablo 5: Partiden alınacak numune saylarl

Partideki Baklm Rögarl Kapama Eleman

saylsl adet
Allnacak Numune saylsl (adet)

100 - 500 adet 3 adet

5o1- 10oo adet 5 adet

1001- - adet idarenin belir|eyeceği s9yıda

3.2 Muayeneler

3.2.t Boyut MuaYenesi

Numune olarak alınan baklm rögar kapama elemanlarınln 50 cm ye kadar olan boyut|an kompasla,50 cm'den

büyük olan boyutlarl ise katlanmaz demir cewel ile ölçülür. Ölçülen her boyut için rögar kapama elemanının üÇ

ayiı yerinde yapılan ölçmelerin aritmetik ortalamasl allnarak sonuçların madde 2.4.1'e uygun olup olmadığüna

bakllir.

3.2.2 Görünüş ve Montaj Muayenesi

Partideki rögar kapama elemanlarınt oluşturan kapak Ve çerçeveler gözle muayeneden geçirilerek sonuÇlarln

madde 2.6.1'e uygun olup olmadığına bakılır.

3.2.3 Kapaklarln ve Çerçevelerin Kütle Muayenesi

Kapak Ve çerçeveler o,1 kg hassasiyetle tartllarak sonuçlarlm madde 2.4.1'deki değerlere uygun olup

olmadığlna bahhr.

3.3 Deneyler
Ts 1478 EN 124-1 standardl EK E ye göre test edilecektir

3.3.1 Teste tabi tututacak olan ürün daha önce kullanılmamış Veya teste tabi tutulmamlş ÜrÜnler araslndan

rastsal olarak seçilmelidir. Ürün teste tabi tutulurken orijinal kullanlm yerindeki şartlar sağlanmalldır. Yani

çerçeve ve kapak montajh olarak uygun bir metal ya da beton çerçeve üzerine oturtularak teste tabi tutulur.

3.3.2.Test cihazl Uygulanacak test yükünün %25 fazlastnı uygulayabilecek kapasitede olmalldlr. Doğruluk payı +-

%3 olup, kalibrasyonunUn testten önce akreditede kalibrasyon firması tarafından yapılmış olması gereklidir.

Test makinesinde ürünün oturtulacağl yüzeyin ürün boyutlanndan daha büyük olmasl gereklidir.

SaYfa 4l 7r
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3.3.3. Testte ku|lanllacak test bloğu 25 cm çapında çelik silindirden imal edilmi§ olmalldlr,

n

3.3.4 Yapllacak testte test edilecek ğrün sayısl en a2 3 adet olmalldtr,

3.3.5 Testin Yaplllşı

3-3-s.1 Kallcl oturma testi

Yük uygulanmasından önce kapak veya lzgara geometrik merkezin_den ilk ölçüm allnlr,

Yükleme 2 kN/s ile 5 trı/s arasınaa ilr i,rıa,ieney yükünün 2/3 seviYesine kadar tatbik

t.ı,i_,ii. ,, iii;; , kez iekrar edilir. işlemıeiin sonunda, geometrik merkezde son okuma

ilk ölcüm okuması ile S, yükleme sonİası Olçüm okuması arasındaki fark olarak tespit

değeİleri aşağıdaki değerleri sağlama|ıdır:

NA = Net a9khk mm cinsinden

l

3.3.5.2.Madde3.53.5'1.,euygunolarakyapılandeneyinhemenarkaslndan,2kN/sile5kN/saraslndabirhızla,
deney yükünün 2/3 seviyesihe k;;;;l;ib'" edilir, tatbik edilen yük (3Oi2) süreyle sabit tutulur, Yük

*"İİ,İ,lO1ğ,.J. Urr"de herhanği bir kınk /çat|ak meydana gelmemelidir,

edilir, ardından yük

alınır- Kallcl oturma,

edilir. Kallc! oturma

k yaztlmlş kapak yüzey deseninde

!]],,j,
4.iŞARErtEME VE AM6AtAlülMA

!li

4.ı.işaretleme ,
1

Kompozit bakım rögan kapalna elemanl üretim sıraslnda kabartmall olara

asağıdakisibiolacaktır; !,

.'İİr..r, U"linl, Urün markaJı ve / veya üretici firmanın kısaltılmış adı

. Standart no -TS 1478 EN 124-1

. sınıf işareti- O4OO 
.,

. oisKi Amblemi

4.2. Ambalaj

Kompozit bakım rögarı kapamp elemanı, ambalajsı2 teslim edilir,

5. çEŞirli HÜKÜMLER

imalatçl Veya satıcı, bu standarda uygun otarak imal_ edildiği beyan edilen rögar kapama elemanları için

İrİ""G'nd-e, ,'."O.rda uygunluk belgesi vermek veya göstermek mecburiyetindedir,

DlYARBAKıR
sıJ VE KANAtlzA9TOR IDıRE§|

a

e

Sınıf

A15 - 9125 için

NA /1oo den küçük olma|ldır
c250 - F900 için

NA /1oo den küçük olmalıdır

Ğ,gF 'Wq
sayfa 5 / ı1



B) KoMPoziT YAĞMuRsUYu lzGARAsl özEtLiKtERi:

KONU V€ KAPSAM

Bu şartname, DisKi taraflndan kullanılmak üzere alınacak, Kompozit Yağmur suyu lzgarasınln teknik Ve diğer

özelIiklerini ihtiva eder.

TARiF

KompozitYağmursuyutzgarasl,attksuve/Veyayağmursuyukanal|annlnüstünüörtmektekullanılır.lzgara
v"r,l.İ* ç"l. İ*iş 

"lmayıp 
yola göre pprazdır,

TEKNiK özEu"iKLER

j.]:;.a, ||'

,i,]":':;:|j

Tablo 1Kompozit malzemenin mekanik teknolojik Ve fiziksel özellikleri

1) KompozitYağmursuyulzgaraslnlnboyutlarl,teknikşartnameninekindebulunulanidaretaraflndantasdikli

2I

resme uygun olarak imaI edilecektir.

Kompozit Yağmursuyu lzgaraslnln oturma

kanalayerıeştiritdiğinde oturma yüzeylerinde

uygulandığında oynama olmayacaKlr.

suyu lzgarasl
yer|erine yük

DIYARBAKIR
5u vE liANArlzAsrO lDAREsl

yüzeyleri düzgün
boşluk olmayacak,

olacak, yağmur

ızgaranın değişik

Test MetoduTestler
> 150Ts4650-2

lso3597-2Eğme Mukavemeti (N/mm2)

> 110Ts1004, Ts 1005
lso179Darbe Dayancl (kllm2)

>35ASTM D2583 Ts EN 59Barkolsertliği
< 0,3Is702

lso62su Absorbsiyonu (%)

> 1,6Ts1818
ASTM D792

sayfa 6 / u

Malzeme

KompozitYağmursuyulzgarasımekanik,teknolojik'vefizikselözeltikleriTablo1deVerilmişolancamelyaf
takviyeli Kompozit ten ima| edileceıtir,

ffi

Değerler

Yoğunluk (grlcm3)
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5,

4)

imalatı yapılan malzeme yüzeyIerinde pres ve katıplama bakımından hata kabul edilecek boŞluk,kabarcık,

katmerleşme Vb. Hatalar ve çatlak bulunmamall, yüzeyler düzgün olmahdır. Yüzeylerde dolgu ve düzeıtme

işleml yapllmayacaktlr.
iapllacık tüm imalatlann yüzeyleri (içleri ve dışları) Açlk Gri RAL-7o35 renke olacaktır.(idare istediğinde

renk seçimi yapabilir).
Her partinin imalatl esnaslnda muayene heyeti kimyasal analiz ve çekme deneyi numunesi yapabilir.

kompozit yağmursuyu lzgaraslnln malzemesinin biteşimiTablo 2,deki değerleri sağlamalldlr.

kompozit kanalizasyon kapağl ve kompozit yağmursuyu lzgara Taklmlarl, malzeme ve imalat hatalarlna

karşl muayene ve teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) ytl garanti edilecektir. Bu hususta yüklenici,

Muayene işlemleri ile birliKe antetli Ve imzalt belge ile taahhütte bulunacaktlr,

5)

5)

7l

Tablo 2Kompozit Yağmur Suyu lzgarasl Malzemesinin Bile§imi

Testler Test Metodu Değerıer

cam Elyaf oranl (%)
İs1777
l5o1172

25!2

Görünüş ve Montaj

Kompozit yüzeyleri düzgün olacak, pres hatasl olarak kabul edilen boşlu( kabarclk, katmerlenme, çatlak

uuıunmayacaktir. yüzeylerde ö|çü ve geometrik düzgünlüğü bozacak taşlama izi ve dolgu tamiri

bulunmayacaktlr.

Boya

Kompozit Yağmur suyu lzgaraslnln malzemesinin rengi gri RAL_7o35 olmalldır. Bu renk boyama

mutlaka kompozit malzemenin üretim aşamaslnda içine katllan pigmentlerle sağlanmahdır.

3.4. Teslimat

Teslimatlar, KURUMUN belirteceği adreslere yaPllacaktır.

3.5. Muayeneler:

3.5.1. Gözle Muayene

ile değil,

Gelişi güzel allnan numunelerin tamamt gözle muayene edilir. Yine aynl numuneler üzerinden uygun miktarda

oturma Vüzeyi düzgünlüğü kontrolü yaplllr.

3.s.2. Boyut Muayenesi

Gelişi güzel allnan numuneterin boyut Ve toleranslarınln istenilen ölçülere uygun olup olmadlğl kontrol edilir. Bu

maĞaila yapılacak ölçümlerde 50 cm ye kadar olan boyutlar kumpasla; 50 cm den büyük boyutlar ise

katlanmaz demir cetvel ile ölçülür ve ölçülen her boyut için lzgaran|n 3 (üç) ayn yerinden yapllan ölçülerin

ortalaması atınarak sonuçların eKe projelere uygunluğu aranır.

3.5.3. sertlik

Gelişigüzel alınan numunelerin tamamlnda sertlik kontrolü yapllır. sertliğin Tablo l'deki belirtilen Barcol sertliği

cinsinJen >a5 olup olmadığı kontrol edilir Ve herhangi bir numunede bu değerlerden farklı değerler bulunması

durumunda parti reddedilir.

3.5.4. Kompozisyon

Kompozit yağmur suyu lzgarasının malzeme kompozisyonunun Tablo 1'deki değerleri sağlaylp sağ|amadlğl ilgili

standartlar uyarlnca belirlenir,

sayfa7 l7l
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3.5.5. Yükleme (Yük Altnda Knlma) Denğyi

Kompozit Yağmur suyu lzgaraslna çerçevesi içinde Ve standartta belirtilen koşullar sağlanarak yükIenecektir.

Deney, göVde elemanl Ve çerçeve klrllana kadar sürdürülür. KlrlIma anlndaki yük saptan|r.

4.işARFrLEME VE AMBALAJLAMA

ıı-l.işaretleme

Kompozit yağmur suyu lzgarasl kapama elemanı üretim slraslnda kabartmall olarak yazı|mış kapak yüzey

deseninde aşağıdaki gibi olacakt!r;
. Kapak üzerinde "DisKi" ibaresi o|acaktlr.
. slnlfişareti- D4oo

4.2. Ambalai

Kompozit baklm rögart kapama elemanl, ambalajslz teslim edilir.

5. cEŞiTti HüKÜMIER

imalatg Veya satlcl, bu standarda uygun olarak imal edildiği beyan edilen rögar kapama elemanlarl için

istendiğinde, standarda uygunluk belgesi Vermek Veya göstermek mecburiyetindedir,

6. NAKLiYE, YÜKLEME VE BoşALTMA:

Yükleme Ve boşaltma Yükleniciye ait olup yüklenici, satln allnan malzemeteri Diyarbaklr Büyül§ehir Belediyesi

DisKi Genel Müdürlüğünün göstereceği uygun bir depoya idarenin belirleyeceği partiler halinde istifli bir Şekilde

60 takvim günü içerlsinde teslim edecet<tir. Nakliye ve yükleme-boşaltma esnasında meydana gelecek

kusurlardan yüklenici sorumludur. Bu gibi durumtarda söz konusu malzeme teslim allnmayacak, yükleniciden bu

malzemeyi değiştirmesi istenecektir.

MUAYENE VE KABUL:

ı. Teslim editen malzemelerin boyutıarl ölçü kontrotüne tabi tututacaktlr. Gerekirse kullanllacak araÇlar

üzerinde monte edilecek montai boşluk toteransı kontrol edilecektir. uygun olmayan parçalar iade

edilecektir.
2. Teslim edilecek malzemeler marka ve modelleri tektif mektubunda veriien marka Ve model|erte aynı olup

olmadlğl kontroI edilip karşılaştlrılacaktlr.

3. Yapltan kontrollerde herhangi bir tereddüdün oIuşması durumunda masrafların yüklenici tarafından

karşılanmak üzere, idarenin uygun göreceği bir laboratuvarda kimyasal muayeneleri yaptlnlacaktlr.

4. Muayene slraslnda, Yüklenici veya görevlendireceği bir görevli hazır bulunacaktlr.

GARANTİ:

t. Kullanllacak her türlü yedek parça ve malzemeter en a2 1 (bir) yıl süre ile garantiıi olacaktır. Bu sürede

arızatanan parça fi rma tarafından ücretsiz olarak deği§tirilecektir.

2. Malzeme ambanna teslim edilen malzemeler, yürürlükteki tüketicinin korunması hakkındaki kanunun ilgili

hükümleri kapsamında garanti altlnda olacakt|r. Kati teseltüm tarihinden itibaren iyi stoklanmaslna

rağmen ambardan allnüp Vasıtalara montajl slrasında yedek parçada ve malzemede tespit edilen ÇarptlÇ

çatlak Vb. hatalar ile yedek parça ve malzemenin araçlara, iş makinelerine montajl slraslnda imalat-işçilik

hatalart Ve ambalajlama hatatan yüklenici firmaya intikal (l.bildirim) ettirilecek olup, firma 7 gün içinde

durum tespiti için i§letmemize gelecektir. Gelmediği takdirde 2. bildirim yapllacak ve 7 takvim günü daha

beklenecek, bu sürede de gelmezse genel şartname hükümleri uygulanacaktır. Firma uygun bulunmayan

yedek parçalan malzeme ambarından teslim aldığtnda 1.bildirim tarihinden itibaren 20 gün içinde bu

şartnameye uygun nitelinekiyedek parçalarl Malzeme ambanna teslim etmek zorundadlr-

3. Teslim alınan malzemenin imal veya teknik hatalanndan dolayı aracın zarar görmesi halınde zarar gören

sistemin masrafl arl fi rma taraflndan karşllanacaktır.
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