BELKA A.Ş.
LASTİK ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİDİR
MADDE 1- KONU VE KAPSAM:
Konu;Belka A.Ş. ait araç ve iş makinalarında kullanılmak üzere ihtiyaç olan cinsi, miktarı, ebadı,
niteliği, teslimi ile muayene ve kabule ilişkin hususları, tesellüm esasları ve bu teknik şartnamede
belirtilen araç ve iş makinelerinde kullanılmak üzere aşağıda miktarı cinsi belirtilen değişik ebat ve
ölçülerde 1026 adet lastik satın alma özelliklerinin belirlenmesine dairdir.
MADDE 2- GENEL ŞARTLAR:

2.1.Teklif mektubunda veya marka beyanı adı altında teklif edilen lastiklerin marka, ebat ve özellikleri
belirtilecektir.
2.2.Yüklenici vermeyi taahhüt ettiği lastiklerin markasını teklifinde belirtecektir. Farklı marka olarak
verilecek her teklif için, teklifte herhangi bir tereddüde ve yanlış anlaşılmaya sebep vermemek için markası
açık olarak mutlaka karşısında belirtilecektir ve marka belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
2.3.Yüklenici firma teklifinde olduğu marka, ebat ve özelliklerdeki lastikleri teslim etmek zorundadır.

MADDE 3-ALINACAK LASTİKLERİN CİNS VE MİKTARLARI:
Sıra
No
1
2
3
4
5

6
7

Satın Alınacak Gerecin Adı, Cinsi ve Niteliği

Miktar
200 Adet
100 Adet
10 Adet
10Adet
6 Adet
500 Adet
200Adet

315/80R-22.5 ebadında kamyon arka lastik (Ford marka araçlar için Şantiye Tipi)
315/80R-22.5 ebadında kamyon ön lastik (Ford marka araçlar için Şantiye Tipi)
400-70-20 ebadında ön lastik (Jcb 3cx için)
18.4-26 ebadında arka lastik (Jcb3cx İçin)
1400Rx24 ebadında lastik (Volvo G930-940 marka Grayder için Şantiye Tipi)
13.R-22.5 ebadında kamyon arka Lastik (Man marka araçlar için Şantiye Tipi)
13.R-22.5 ebadında kamyon ön Lastik (Man marka araçlar için Şantiye Tipi)

MADDE 4-TEKNİK ŞARTLAR:
4.1.Teslim edilecek lastikler için;
4.2.Teslim edilecek olan lastiklerin tamamının üretim tarihleri, Fatura tarihi itibari ile son 9 (dokuz) ayı
geçmeyen tarihler olacaktır. Daha önce imal edilmiş lastikler kabul edilmeyecektir.
4.3.Lastik gövdesini meydana getiren katlar arasında ayrılma olmayacaktır.
4.4.Lastik sırt ve yanaklarının ek yerlerinde açıklık olmayacaktır.
4.5.Lastik yanaklarında katlanma olmayacaktır.
4.6.Lastik sırt ve yanaklarında gövdeden ayrılma olmayacaktır.
4.7.Lastik taban ve yanak dış yüzeylerinde kord izleri görünmeyecektir.
4.8.Lastikler kaplama yapılmamış olacaktır.
4.9.Lastiklere hava sızdırma deneyi uygulandığında lastiklerde herhangi bir hava sızdırması olmayacaktır.
4.10.Lastiklerde dalgalı kat, çatlamalar, katlanmalar, kabarcıklar, açılmış ek yerleri, keskin ve kalıptan tam
çıkmayan sırt kenarı ve desenleri, yırtıklar ve kalıp ek yerlerinin iyi oturmamış olmasından dolayı malzeme
fazlalıkları ve desen farklılıkları olmayacaktır.
4.11.İç kısımlarında eziklik, yatkınlık, incelmeler, keskin damar, kanal ve kenarlar, çatlama emareleri,
açılmış ek yerleri vs. olmayacaktır.
4.12.Lastiğin herhangi bir kısmı kötü işçilik emaresi göstermeyecek ve yabancı cisim ihtiva etmeyecektir.
4.13.Lastikler şartnamede belirtilen evsafa uygun, lastik yönünden aracın emniyetini sağlayacak, takılmış
olduğu standart jantlara uygun nitelikte imal edilmiş olacaktır.
4.14.Sırt desenleri kaymayı asgariye indirecek, hızlı aşınmayacak ve arka kısmı darbelere karşı koyabilecek
nitelikte olmalıdır.
4.15.Lastiğin ebadı, kat muadili, yük endeksi, seri numarası ve imal tarihi bulunacaktır.
4.16.İmalatçının ismi veya ticari markası bulunacaktır.
4.17 .Lastik topuklarında kopma ve ayrılma olmayacak ve topuk telleri dışarıdan görülmeyecektir.
4.18 .Talep edilen kamyonLastiklerin yanaklarında (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi
(snowflake)
işareti veya sadece kar tanesi (snowflake)
işareti olacaktır.
4.19.315/80-R22,5-13.R.22.5ebadındaki Kamyonlara istenen lastikler ve 1400Rx24 Greyder LastiğiRadial
tipi (Telli) Şantiye Tipi ve Ağır hizmetŞartlarına uygun olacak.

MADDE 5-TESLİMAT:

5.1.Ürünlerin teslimi aşamasında yüklenici veya yetkili temsilcisi hazır bulunacak, yetkili eleman
nezaretinde teslimat yapılacaktır. Ürünlerin teslimi aşamasında yetkili temsilcinin hazır bulunmaması
durumunda, muayene kabul komisyonunun tespit ettiği herhangi bir olumsuzluk durumunda yüklenicinin
itiraz etme hakkı yoktur. Uygun olmayan lastikler teslim alınmayacaktır. Ürünlerin teslimi esnasında her
türlü emniyet tedbirleri yüklenici firma tarafından alınacaktır. Teslim anında doğabilecek her türlü zarar ve
hasardan yüklenici sorumludur.
5.2.Vasıta üzerinde ve ambalaj halinde mal teslimi kabul edilmez. Malın teslimi yüklenici veya yetkili
temsilcisi tarafından yapılır.

MADDE 6-MUAYENE KABUL VE ŞARTLARI:

6.1.Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik Hükümlerine göre muayene
işlemi yapılacaktır.
6.2.BELKA A.Ş. Araç Makine Müdürlüğünce oluşturulacak Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından
muayene edilecek ve evsafına uygun bulunduğu takdirde kabul edilecektir.
6.3.Lastikler öz muayenesi ile muayene edilerek Teknik Şartnamede belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığı
gözle bakılarak ve elle kontrol edilecektir.
6.4.Fiziksel muayene aşamasında numune lastikler, üretici firmanın belirttiği azami basınca kadar şişirilerek
lastik topuklarının janta iyice oturup oturmadığı, hava kaçağı olup olmadığı, lastiklerde deformasyon olup
olmadığı kontrol edilecektir. Denetim ve muayene sonucunda lastiğin herhangi birinde olumsuz sonuç
alınmasıhalinde o grup lastikler kabul edilmeyecektir.
6.5.Satın alınan lastikler yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe Muayene ve Kabul işlemleri
yapılmaz.
6.6.Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için 4737 sayılı KİK’in 53. maddesine dayanılarak hazırlanan
“Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik” hükümleri geçerli olacaktır.

MADDE 7-GARANTİ:
7.1.Lastikler. İdareye teslim tarihinden itibaren malzeme, imalat ve işçilik hatalarına karşı, emniyetli sürüş
diş derinliği seviyesi kullanılmamış olmak kaydıyla firma standart garantisi altında olacaktır. Lastikte hata
tespit edilmesi durumunda yenisi ile değiştirilecektir.
7.2.Lastiklerin garantisi araca takıldığı andan itibaren başlayacak ve garanti belgeleri firma tarafından
eksiksiz olarak doldurularak İdareye teslim edilecektir.
7.3.Lastikler araç üzerine takılmasını takiben en az bir (1) yıl süresince malzeme ve işçilik hatalarına karşı
garantili olacaktır.
7.4.Garanti süresince lastiklerde meydana gelebilecek normalden erken aşınma, diş desen derinliği ve
bütünlüğünün bozulması, balon yapma, sırt kabuk atma, yarılma balans bozuklukları vb. gibi arıza
durumlarının yüklenici firmaya tebliğ tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde yenileri ile
değiştirilecektir. Garanti süresi içerisinde değiştirilen lastiklerin garanti süreleri değiştirildiği tarihten itibaren
yeniden başlayacaktır.
7.5.Garantiden değişen lastiklerden aracın yaptığı kilometreden dolayı kullanma ve yıpranma payı adı altında
herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Üretici firmanın ücret talep etmesi durumunda ücreti yüklenici
karşılayacaktır.

MADDE 8-DİĞER HUSUSLAR:
8.1.Teklif sahiplerinin teklifleri bijon ve somun grubunun tamamı için olacaktır.
8.2. Katılımcı firmalar yukarıdaki şartları aynen kabul etmiş sayılırlar. Bu teknik şartname 2 (iki) sayfa ve 8
(sekiz) maddeden ibaret olup, BELKA A.Ş. Genel Müdürlüğünce alınacak Lastik alımı için hazırlanmıştır.

