YAKIT DEPosU GtrvENLİK SİSTEMİ TEI«.{İK

şanrNaursİ

KONU VE KAPSAM:
1.1. İ»an-e' miz araçlannrn depo yalıt giivenliklerinin sağlarıması, aıaçlanmızın yaiıt
depolarına dışarıdan müdahalelerin oluşmasııun engellenmesi, depolardan yakıt

Çekilmelerinin oluşmasınrı ön]enmesi ve mevcut araç takip sistemimiz üzerinden online aıaç
depo kontrollerinin yapılabilmesi, depo kapak, şamandıra açıldı alarm raporlamalannın
alınması amacıyla 92 adet iirtinde manyetik kontak ve sinyalizasyon özelliği ölan iifün , 12
adet iiriinde manyetik kontak ve sinyalizasyon özelliği olmayan ijri,in o1mak üzere toplam 104
adet YAKIT DEPOSU GÜVENLİK SİSTEMİ satln alırürnasl işidir.

1.2

Bu şartnamede

:

Kurum
Bu ihaleye teklif verenler
zerine ihale
lan ve sözle me imzalanan istekli
olarak adlandınlacaktır.
2.

DISKI Genel Müdiiılüğü
İstek]i

Yüklenici

GENEL ŞARTLAR:

2.1. Yaklt güvenlik sistem kiti ve aparatiarı İDAREMİZ' de
çalışmakta olan mevcut araç
takip sistemi ile birlikte tam uıumlu çalışacaktır. ihale konusu yakıt deposu giıvenlik
sisteminin garanti stiresi en az 2 (iki) yıldır. Garanti stiresinin başlaıgıç tarlhi kabuı
muayenesinin tamamlarıdığı tarihtir. Gaxanti siiresi içinde dizayn, imalat ve ma]zeme
hatası ihtiva eden iiriin yiiklenici tarafindan il6ve hiç bir bedei talep edilmeksizin
kendisine tebliği tarihinden itibaren (5) beş § giinü içinde veya İDARE'ce işin
9:.l'jg:l" göre uygun görülecek daha uzun bir sürede; yenileriyle djgiştirilmek (veya
IDARE'.. uygun gönilmek kaydıyla tashih edilmek, kısmen yenileşti.-"t, uyu, eaiüeh
tamir edi]mek, vb.) suretiyle teknik şartnameye uygun hale geİirilecİktir.

a)

b)

Garaıti sı.iresi içerisinde Faks, yazı veya Mail yoluyla İDARE, Yiikleniciye
arıza bildiriminde bulunduktan sonra yüklenici 5 iş gtinü zarfinda gerekli
tamiri yapmadığı takdirde idarece tamirat yapılır veya yaptınlır ,J tu-i,
masraflarr yiikleniciden talep edilir. yiiklenici iş emrine veya faturaya
müstenit bu masraflan itirazsız kabule mecburdur.

Garanti siiresi içinde, yiiklenici tarafindaıı yapılacak tashih vb. işler, yakıt
deposu grivenlik sisteminin monİe edildiği mahalde yapılacaktır.

İstekli, teklif ettiği yakıt deposu güvenlik sisteminin teknik özelliklerini gösteren
matbu katalog, prospekttis vb. matbu dokiimanları İDARE' ye verecektir.
Kataİoglarda
görülemeyen, teknik şartnameye ait hususlar yazı i\e a7rıca
belirtilecektir. Verilecei olan
2.2..

katalog,
Pl".şy,
kişilkişilerce

veya teknik bilgilerin (Tükçe veya İngilizce) her sayfau yetkili
imzalanmış ve kaşelenmiş o]acaktıı. verılen bu dokıimanlar, İeur
yakıt deposu güvenlik sisteminin şartnameye uygunluğunu kaııtlayıcı
"aiıen
nitelikte olacak
ve
yakıt deposu güvenlik sisteminin şartnamede iitenilJn hususlara uygunlugunu
kontroı
etmek için gerekli teknik bilgileri kapsayacaktır.

2,3, yiiklenici

yakıt deposu güveniik sisteminin montajının yapılması,
-talafından
çalıştırılması ve kabul muayenesine müteatip idarece belirtilecek tariht; ,. y.ro.; yuı.rİ
deposu giivenlik sisteminin kullanımr ve
çalıştınlması ilgili olarak 1ı;
uir'gtı"
'jeposu"
diizenlenecektir. Yiikienici, teknik
"ğıiı*
kup.u*rn?u, yakıt
şartnam"

sisteminin çalıştırılması ve kullanıiması iıe
t1]
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kitaplarını, uygulama notları, elektronik ortamdaki bilgileri cihazın kalibrasyonu
yapılması sırasnda ücretsiz olarak İDARE'ye teslim edecektir. Bu eğitim için tiim
masraflar yiikleniciye ait olacaktır.
3-

ALINACAK MALZEMELERiN cİNsİ lry Özrr,ı,İ«r,nnİ:

YaI«t deposu güvenlik sistemi üç ayrr üründen oluşmalrdrr. Yalot deposu dolum boğazı,
alt tapa koruma aparah ve şamandıra koruma aparatından oluşmalrdır.

YAKIT DEPosU DoLUM BOĞAZI:

3.1

1 . 1 . Üriintin hammadde özelliği detrin malzeme olmalıdır, oksitlenme yapmayan, korozyon
dayanrmı yiiksek, darbelere karşı dayanıklı olmalıdır.
3. 1.2. Üriiniin tasanmı deponun içindeki yakıta hiçbir şekilde müdahalede edilemeyecek
şekilde yapılmış olmalrdır.
3.1.3. Ürtinılı ilzerinde bulunan manyetik kontak depo kapağında bulunan manyetik alan ile
birlikte çalışmalıdır.
3.1.4. Üriiıdo manyetik kontak ve sinyalizasyon özelliği olmalı, araçların yakıt depolanndaki,
depo kapağı açıldı, kapandı olarak araçlanmızdaki araç takip cihazı iizerinden mevcut aıaç
takip sistemine gönderilerek izlenebilir, raporlanabilir olmalıdır. Ancak idaremiz biinyesinde
kullanılaı 12 adet kazıcı yiikleyici için iiriinde manyetik kontak ve sinyalizasyon özelliği
olmayan tlriin kullanrlacaktır.
3 . 1 5 . Manyetik kontak ve sinyalizasyon yapacak kabiliyette olacaktır.
3.1.6. Urün akaryakıt deposurıu hem mekanik hem de manyetik sensöI ile elektronik olarak
koruma _sağlama"lıdır.
3.1.7. Uriin ve parçaları yağmur suyu vb. dış ortamla temaslarda, oksit yapmamalı, bu
nedenle zamanla deponun dibinde toriı-ı oluşturmamalıdır.
3.1.8. Ürtin, deposu imalata ve montaja uygıınluk gösteren farklı marka ve model aıaçlaıa
göre üretilebilmelidir,
3.1.9. Üriiniln süzgeç delikleri yakıt çekilmelerini engetleyici yapıda olmalıdır.
3.1.10. Sjizgeç alt tapa yakltl dağıtma özelliğine göre aerodinamik yapıda olmalıdır.
3.1.1 1. Urüniin montaj ve demontajı sadece özel takımlar/teknikler ile yapılabilmelidir.
3.1,12.Yalot dolumunu engellemeyecek özellikte olmalı, yakıt tabancasından gelen yakrt
taşmadaı depoya ulaşmalıdır.
3. 1 . 13. Her iiriiniin depo ile buluştuğu no}iada sızdırmazlık contasr olmalıdır.
3. 1 . i 4. ÜI'ün aparatları paslanmayan malzemeden iiretilmiş ve korozyona karşı dayanıklı
olmalıdır.
3. 1 . 1 5. Üriin kınlmalaıa ve darbeleıe karşı dayanıklı oimahdır.

3.

.

3.2

YAKIT DEPO ALT TAPA KORUMA APARATI

, Üniniin hammadde özelliği delrin malzeme olma.lıdır, oksitlenme yapmayan, korozyon
dayanımı yiiksek, darbelere karşı dayanıklı o1malıdır.
3.2.2. Ürin, deposu imalata ve montaja uyguntuk gösteren farklı marka ve model araçlara
göre iiretilebilmelidir.
3.2.3. Depo içerisinde yakıt mevcut iken montaj yapılabilmelidir.,
3.2.4. Uriiniin montaj ve demontajı sadece özel takımlar/teknikler ile yapılabilmelidir.
3.2.5. Hiçbir şekilde yakıt sızdı,rması olmamalıdır.
3.2.6. Manyetik kontak ve sinyalizasyon yapacak kabiliyette olmahdır.
3.2.7. Uriine gerektiğinde ytikseltici aparat takılabilmelidir.
3.2.1

e
\
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3.2.8. Ürıin müdahale edilemeyecek şekilde tasarlanmış olmalı, tahliye tapasıru tamamen
kaplayacak yapıya süip olmalıdır.
3.2.9. Üriiniin üzerinde bulunan manyetik kontak kapağında bulunaı manyetik alan ile birlikte
çalışmahdır.
3.2. 10. Depo tapasına müdahaleler takip altında olmalıdır.

3.2.1]. Üıiinde manyetik kontak ve sinyalizasyon özelliği olmalı, araçların yakıt
depolarındaki, alt tapa koruma aparatı aç dı, kapandr olarak aıagıanmızdaki aruı takip cıhuzı
iizerinden rnevcut araç takip sistemine gönderilirek izlenebilir, İaporlanabiliı ohaıdu.
3.3

ŞAMANDIRA KORUMA APARATI

3.3.1. Üriinün hammadde özelliği delrin malzeme olmalıdır, oksitlenme yapmayan, korozyon

dayanımr yiiksek, daıbeleıe karşı dayaruklı olmalıdır.
3.3.2 Ürtın, deposu imalata ,e .ortaju uygunluk gösteren farkh marka ve model araçlara
göre i,iretilebilmelidir.
3.3.3. Şamandıra girişini kapatacak
şekilde ıiretilmiş olmalıdır.
3.3.4. Uriiniin montaj ve demontajı sadece özel taklmlar/teknikler ile yapıtabilmelidir.
3_3.5. Manyetik kontak ve sinyalizasyon yapacak kabiliyette olacaktır.
urti:ı, deposu imalata ve montaja uygunluk gösteren farklı marka ve model araçlara göre

ıiretilebilmelidir.
3,3,6. Üııiniin t§9nm deponun üs krsmında bulanan
şamandıraya tamamen müdahale
edilemeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
3.3.7. Üriinde manyetik kontak ve sinyalizasyon özelliği olmalı, araçlanı
yakıt depolanndaki,
şamandıra koruma aparatı açıldı, kapaıdı olarak araçlarımızdaki aıaç taüp cihazı tır..ina.n
mevcut araç takip sistemine gönderilerek izlenebilir, raporlanabilir
olmalıdır.
4)

YAKIT GÜVENLiK SİSTEMİNİN TEKNİK Özpr,r,İ«ıBnİ

Araç iizerinde_yakıtın geçtiği tiim noktalar (Yakıt depo kapağı,
şamandıra, alt tahliye
Tapası) güvenlik altına alınmış olacaklır,
4.2. yakıt Güvenlik sistemi ve Aparatlarının sabitlenmesi
sökülmeyecek
4.1.

şekilde yapılmalıdır.

4.3. Kullanrlan malzemeler Delrin ve orijinal olmalıdır.

4.4. yakıt güvenlik sisteminin monlajı esnasında aracın veya
deponun iizerinde delme, kesme
ve kaynak işlemi yapılmamalıdır.
4,5, yalQt güvenlik sistemi montaj ı sonrası yakrt dolum
tabancası mazot deposuna giriş ve

çıkışı

rahat olmahdır.
19
4.7.

5.)

sorııası hizmet için 81 ilde teknik servis hizmeti bulıınması gerekmektediı.
Ş.,lş
yakıt
depo ağzı koruma aparatının tekraı sökülmesi miim]«in
olmamalıdır.

MoNTAJ, NAKLİYE VE İşı,nrırnvn

İiJ,i.'*"

eıırıa

güvenlik sistemlerinin montajı, nakliyesi ve
kargoya ait gideıleri yiiklenici firmaya

5,2,
.Montaj için gerekli olan ti,im ekipman
karşılanacaktır.

t31

ve masrafları yiiklenici fırma

d

tarafmdan

5.3. Yakıt güvenlik sistemlerinin montajı idarenin belirleyeceği yer ve mekanlarda
,Merkezde

Makine

İkmal şantiyesinde İlçelerde ise ilgili Şute ırıuaiiııtıtlerinde yiiklenici firma
taıafindan yapılacaktır.
5.4. yakıt güvenlik sistemlerinin montajı esnasında araca veya yakıt deposuna
herhangi bir
zarar verilmeyecektir.
I5.6. Y:lr::_:rrtında depoya veya araca veıilecek zaraı yiiklenici firmaya aittir.
IDARE' miz envanterine. kayıtlı yeni alınmış olan araç ve iş makinelerine montaj
yapılırken araç veya iş makinesinin garaıtisi bozulmiyacak
şekiide montajı yapılacaktır.

l

6.)

UYGI]NLUK

6

.

. 1

Kullarıılan tüm malzemeler aracm

uygunluğuna zarar vermemelidir

orij

inalliğine uıumlu olmalı ve aracın garanti

6.2. kullanılacak sistemin üretimi .tetici firma tarafindaı araçlara uygun imal
edilmiş

olacaktır.

EMNİYETTEDBİRLERi

7.)

]

yuk]enici firma yalıt güvenlik
sistem-leri montaj çalışmalan esnasında personelin carı
glıYe{İSi iÇin (ÇalıŞaıılar ve çewe dahil ilgili kanun, tİizuk, yönetrnelikleı ve f'en kura]larının
ııu tııılü güvenlik, iietişim, naik vb. tedbirleri almakla yiikiimlüdilr.
!e_ııı]ga]ği)
yiiklenici
7.2.
firma bu konuda idaıi
7

ve diğer mercilerin talep ve ikazlanna uyacak ve maddi
ve idari her şeyden sorumiu olacaktır.
7.3. Hiçbir zaman güvenlik tedbiri alınmadan montaj
çalışması yapılmayacaktır.
7.4. yaktt güvenlik sistemleri montajı esnasınau --"yjuna
çıitiıecet her tiirlü hasar ve
anzaların giderilmesi yüklenici firmaya aittir.

)TESTLER, MUAYENE VE KABUL VE ÖDEME

8.

İşr,nııırnİ:

Muayene ve kabul işlemleri, 4734 sayıjıı Kamu ihale kanununun
Mal Alımlan Denetim
Muayene ve kabul işlemlerine dair ybnetmelik esasları
çerçevesinde, Muayene ve kabul
komisyonu tarafindan yapılacaktır.
9.)

TESLiMAT

:

Teslim Süesi 30 Takvim gı.inüdtir.
Ytiklenici, teklifmde belirttiği yakrt deposu güvenlik sistemini
aynen verecektir. İDARE'nin
yazılt muvafakati olmaksızın tek]ifinde. beli.rttiğinden
başka marka, model, tip, vb. Ürtin
teslim edemez. yiiklenicinin bu tİ,ir değişiklik talebini
iDARE kabuı edip etmemekte
ser
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