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Konu

Soyunma Dolabı Şartnamesi

İş Sahibi

..............................................................

Yüklenici Firma

Sistem Tasarım Ltd. Şti.



Bu teknik şartname, ………………………………………………………………………………. (Bundan sonra İŞVEREN olarak 

anılacaktır), ………………………………………………………… personel soyunma dolabı ihtiyacını karşılamak için tedarik 

edilecek soyunma dolaplarının projelendirme, imalat, fabrikadan şantiyeye nakli, depolama, komple montaj, 

boyama,  teklif verme, teslim alma ve garanti ile diğer hükümlerini kapsar.  Şartnamede detaylı olarak 

belirtilmemiş olsa dahi, emniyetli bir kullanım için gerekli olan bütün diğer malzemeler ve donanım Yüklenici 

tarafından sağlanacaktır. İşbu teknik Şartname ……………………………………………………………………..soyunma dolabı 

tedarik sözleşmesinin ayrılamaz bir parçasıdır.

1. Şartnamenin Amacı

 …………………………………… soyunma dolabı ihalesi kapsamında …………… (...…) adet soyunma dolabı ve …........(.....) 

adet oturma bankı  tedariki yapılacaktır.

Firmalar, son tekliflerini İşveren'e sunmadan önce yer görme yapacaklar ve ölçülerini alacaklardır. Saha 

ziyareti yapan firmalara yer görme belgesi düzenlenecektir. Firmalar teklifleri ile yer görme belgesini de 

vereceklerdir. Yer görme belgesi olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tasarımın esası; uzun süreli hizmet vermek için sağlamlık, basitlik ve güvenilirlik olacaktır.

Aksesuarlar ve yardımcı malzemeler dahil bütün ekipman; inceleme, temizlik, bakım ve değiştirme işlerini 

kolaylaştırmak için, hızlı dahili ve harici erişimi sağlayacak şekilde imal ve monte edileceklerdir.

Ekipmanın imalatında kullanılan malzemeler en yüksek kalitede ve kendilerinden beklenen hizmeti yapacak 

şekilde seçilmiş olacaklardır

Ekipman paslanmayı en aza indirecek şekilde tasarlanacak ve imal edilecektir. 

2. İşin Kapsamı

3. Şartnamenin Amacı

4. Tasarım ve İşçilik
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Bu Sözleşme altında açıklanan tüm işler için Uluslararası Metrik Sistem kullanılacaktır. Aksi belirtilmedikçe 

tüm ölçü birimleri metrik sistem birimleri olarak ifade edileceklerdir.

Ÿ Dolap dizaynı Z KAPI DOLAP olacaktır.

Ÿ Dolap imalatında kullanılacak olan tüm aksesuarlar imalata başlamadan önce işveren onayına 

sunulacaktır.

Ÿ Dolap ölçüleri YÜKSEKLİK: (Ayak dahil)  1960 mm, DERİNLİK: 470 mm,  GENİŞLİK: 370 mm dir.

Ÿ Dolap imalatında kapı 12 mm,  gövde 8 mm, arkalık 3 mm çift yüzey dekorlu su, çizilme ve kırılmaya 

dayanıklı, bakteri barındırmayan, yangın geciktirici özelliğe sahip compact laminat paneller 

kullanılacaktır.

Ÿ Kullanılacak menteşeler paslanmaz çelik yaprak menteşe olacaktır.

Ÿ Dolap içerisinde304 kalite paslanmaz çelikten elbise askı elemanları olacaktır.

Ÿ Dolap kapakları üzerinde nikelaj kaplamalı isimler olacaktır.

Ÿ Dolap kapakları üzerinde oval formda 15 x 5 cm ölçülerinde havalandırma panjuru olacaktır.

Ÿ Dolap ayakları 304 kalite paslanmaz çelik, anti bakteriyel plastik zemin bağlantılı olacaktır. Zemine 

uyum sağlayabilmesi için ayarlanabilir özellikte olup yüksekliği 100-150 mm olacaktır.

Ÿ Compact bağlantıları eloksal alüminyum U profiller ile sağlanacaktır. Kullanılan tüm bağlantı elemanları 

304 kalite paslanmaz çelik olacaktır. 

Ÿ Kullanılacak kapı kilidi tutamaklı olacak, uygulamadan önce işveren onayına sunulacaktır.

Ÿ Kompakt laminantın açıkta kalan dik kenarlarına güvenlik ve pürüzsüzlüğü sağlamak için radius 

bıçağından geçirilerek oval form verilecektir.                                      

Soyunm Dolabı;

Oturma Bankı

Ÿ Bank dizaynı tek taraflı, arkalikli ve askilikli olacaktır.

Ÿ Bank ölçüleri:

a.Oturma Yüksekliği: 430 mm

b.Derinlik: 400 mm

c.Arkalık (Askılıklı model): 750 mm

d.Askılık Yüksekliği: 1850 mm

e.Genişlik: 1500 mm

Ÿ Gövde konstrüksiyonu 40x40 mm paslanmaz çelik profilden yapılacaktır.

Ÿ Kompakt laminantın açıkta kalan dik kenarlarına güvenlik ve pürüzsüzlüğü sağlamak için radius bıçağından 

geçirilerek oval form verilecektir.                                      

Ÿ İmalatta kullanılacak kompakt laminant paneller çift yüzey dekorlu, su, çizilme ve kırılmaya dayanıklı, bakteri 

barındırmayan, yangın geciktirici özelliğe sahip olacaktır.

5. Ölçü Birimleri

6. Teknik Şartlar
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Tekliflerin incelenmesi sırasında kesin bir karara varabilmeyi kolaylaştırmak amacıyla soyunma dolaplarının özellikleri, 

ölçüleri, kullanma tarzları, çalışma yöntem ve esaslarıyla benzer hususların tekliflerin ekinde verilecek dokümanlarda 

gerek şekil ve gerekse yazılı olarak mümkün olduğunca açıkça izah edilecektir.

Soyunma dolaplarının  montajı yüklenici firma elemanları tarafından yapılacaktır. Montaj için gerekli tüm donanım (vinç, 

iskele, hidrolik platform, forklift, ceyraskal, sapan, halat vb.) YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir.

Ÿ Rafların işverene teslimine kadar her türlü nakliye, ambar, sigorta vb. masraflar yüklenici firmaya aittir. 

Ÿ Yüklenici firma montaj işlerinde kullanacağı her türlü iş makinesini ve ekipmanı kendisi temin edecektir.

Ÿ Normal çalışma saatleri dışındaki çalışmalar için işveren'den izin alınacaktır.

Ÿ Aykırı davranışlardan doğacak sorumluluklar yükleniciye aittir. 

Ÿ Yüklenici işveren sahasından çıkarmak zorunda olduğu kendisine ait her türlü malzeme için girerken ve çıkarken 

işveren'e yazılı bilgi verecektir.

Ÿ Yüklenici teknik şartnameye konu işlerde çalıştıracağı elemanlarının her türlü sosyal ve iş güvenliklerinden 

sorumludur. 

Ÿ Yüklenici işverenin sahasında sosyal sigorta kapsamında olmayan personel bulunduramayacaktır. 

Ÿ Yüklenici 18 yaşından küçük ve çocuk işçi çalıştırmayacaktır.

Ÿ Yüklenicinin kullandığı malzeme ve araçların güvenliği, gözetim ve denetimi yine yükleniciye ait olacaktır. 

Ÿ İşin sonunda yüklenici işin yapımı sırasında ortaya çıkan tüm hurda, çöp vs. Kendi kapsamında zorlu enerji sahasının 

dışına çıkaracaktır

Ÿ Yüklenicinin vermiş olduğu fiyat, bu sözleşmede yazılı işlerin tahakkuku için gereken bütün özellikleri her türlü 

malzeme, nakliye, işçilik, zayiat, alet ve edevatın bedeli, amortismanı, kontrolce lüzum görülecek malzeme ve sair 

elemanların laboratuar deneyleri için yönetime her türlü vergi ve harçları, yüklenicinin kar ve genel masrafları 

karşılığı olan bedeli ifade eder.

7. Teklif Verme

8. Montaj

Yüklenici firma tarafından (2) yıl garanti verilecektir. Garanti süresi içerisinde kullanım hataları dışındaki arızalar 

yüklenici tarafından ücretsiz giderilecektir. 

9. Garanti

10. Diğer Hususlar
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Ÿ Yüklenici sözleşme tarihinden sonra yeni vergi ve resimler konulması, malzeme fiyatlarının artışı, nakliye ve işçilik 

ücretlerinin artması ve sair herhangi bir sebeple fazla para isteyemez ve mücbir sebepler dışında süre uzatımı gibi 

talepte bulunamaz.

Ÿ Umumi hifzısıhha kanunu, iş kanunu, sosyal sigortalar kanunu, müteahhitlik kanunu ve bunların tüzük ve 

yönetmelikleri v.s. Alakalı mevzuat gereğince işverene mütevecih mükellefiyetler ve işçilere ait olup sözü geçen 

ahkâm mucibi işveren tarafından tahhakuku meşrut olan bil cümle vecibeler ve gerekli tedbirler muamele masrafları 

ve işveren ileişçi arasındaki ihtilaflardan doğabilecek bütün sonuçlar yükleniciye ait olacaktır.

Ÿ Bu sözleşme ile işçilik bedelleri yükleniciye ait olup, bundan doğacak (özel ve tüzel kişiler dâhil) yüklenicinin borçları 

işverene hiç bir şekilde bağlamaz.

Ÿ Yüklenicinin çalıştırdığı personel, işverenin sahası içerisindeki düzen, işyeri kuralları, işçi sağlığı ve iş güvenliği 

kuralları v.s. Kurallara uymak zorundadır. Uyarıya rağmen bu kurallara uymayan personel bu işten uzaklaştırılır. Bu 

sebeple işin aksamasından dolayı yükleniciye süre uzatımı verilmeyecektir.

Ÿ Yüklenici işin yapılması sırasında gerekli tüm güvenlik önlemlerini almak zorundadır. Güvenlik önlemlerinin 

eksikliğinden dolayı işveren temsilcisi; işi durdurma, yüklenici personelinin tamamını ya da bir kısmını sahadan 

uzaklaştırma hakkına sahiptir. Bu nedenle işin durmasından dolayı yükleniciye iş uzatımı verilmeyecektir.
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10. Diğer Hususlar
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