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İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nca Ermenek Meslek Yüksekokulu için
Satın Alınacak 85.000 Kg. ( 85.000 Kg Fındık) Kömüre Ait
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1) Kömür yüklenici firma tarafından idarece belirlenen birimlere ait depolara ücretsiz olarak
teslim edilecek, idarece gösterilen yere indirme ve istifleme işlemi yüklenici tarafından
yapılacaktır.
2) Kömür torbası üzerinde (ithal ise) kömür ithal eden ve/veya satışa sunan firmanın ismi, adresi,
Kükürt alt ısıl değer, nem, kül, kömürün menşei, cinsi, kömürün fiziksel ve kimyasal özellikleri,
boyutu bulunacak; kömür 20 veya 25 Kg. lık torbalarda paketlenmiş olarak, teslim edilecektir.
3) Söz konusu kömür Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğünün deposuna yıkılacak olup, yükleme, boşaltma, nakliye ve kantar ücretleri
yükleniciye ait olacaktır. Kömür kamyonu dolu olarak mahalli kantara girecek kömür
boşaltıldıktan sonra tekrar kantara girecek,bu şekilde teslim edilen kömürün net miktarı
bulunacaktır. Kantara girişlerde ve teslimatta mutlaka idarenin bir elemanı bulunacaktır. Teslim
edilen kömüre ait kartelâlar 2 (iki ) suret olarak düzenlenecek olup idare ve yüklenici tarafından
imzalanacaktır. İmzalanan kartelâların bir sureti idarede, bir sureti yüklenicide kalacaktır.
Teslimatta torba sayısı değil teslim edilen net kilo esas alınacaktır. Patlak torba olmayacaktır.
4) Kömürler yıkanmış ve elenmiş olacaktır,
5) Kömüre ait özellikler ambalaj üzerinde belirtilmiş olacaktır
6) İdare istediği takdirde bütün giderleri yüklenici firma tarafından karşılanmak suretiyle
satın alınacak olan kömür için ve teslim edilen ürün için bağımsız laboratuarlarda her
zaman yeni bir analiz yaptırabilir.
7) Satın alınacak olan kömürler kalorifer tesisatında yanmaya elverişli kömür (fındık olarak
adlandırılan) olacaktır. Teklif fiyatı bu kapsamda verilmelidir.
8) Satın alınacak olan kömürlerin özellikleri;
Alt ısıl değerleri (kuru bazda)
Toplam Kükürt (kuru bazda)
Uçucu Madde (kuru bazda)
Toplam Nem (orijinalde)
Boyutlar (satışa sunulan)
Kül (kuru bazda)

6400 Kcal/Kg. ( – 200 Kcal/Kg.tolerans)
% 0,9 (+ – %0,1 Tolerans)
% 12-31 (+ %2 Tolerans)
En Çok %10 ( + 1 Tolerans )
Fındık büyüklüğünde
(+ – % 10 Tolerans)
En çok % 16 (+ – % 2 tolerans)

9) Alınacak kömür Karaman İli Mahalli Çevre Kurulu’nun 26/09/2008 tarih ve 2008/35
sayılı kararı ile 07/02/2009 tarih ve 27134 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ Isınmadan
Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” hükümlerine uygun Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan
09.09.2013 tarihli ve 2013/37 sayılı “ Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi
Genelge” ,2014-2015 kış sezonunda yürürlükte olacak 28 Eylül 2010 tarih ve 16691
sayılı 2010/14 nolu Genelge ve 03/08/2013 tarih ve 28727 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan hükümlere uygun ve Karaman ili 02/10/2014 tarih 2014/78 nolu Mahalli
Çevre Kurulu tarafından alınan kararlara’da uyulması gerekmektedir.Ayrıca aynı tarih ve
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sayılı Karaman Valiliğinin Mahalli Çevre Kurulu Kararında İhalelere Katılım Başlıklı
20.Maddesi hükümlerini ve anılan kararın tüm hükümlerini yerine getirilmesi gerekir.
Aksine durumun yetkililerce tespiti halinde tüm cezai sorumluluk satıcı firmaya
(yüklenici) ait olacak, idare ortaya çıkabilecek hiçbir cezai durumda sorumlu
olmayacaktır. Yüklenici bu kapsamda yapılacak yeni düzenlemelere uygun hareket etmek
zorundadır.
10) Alınacak kömürün değer ölçüsü kilogram olacak, teslim ve ödemelerde kilogram esas
alınacaktır.
11) Bu şartnamede yer almayan hükümler olması halinde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve yürürlükteki Kamu İhale Kurulu
Kararları, tebliğleri ve yönetmelikleri ile ilgili mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.
12) İhaleye katılan tüm istekliler yukarıdaki hükümlerin tamamını kabul etmiş sayılırlar.
İş bu teknik şartname 12 maddeden ibarettir.

İDARE
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