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TÜP GAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 

1- Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesinde halen kullanılmakta olan (45 kg.lık) tüpler 

ihale uhdesinde kalan firmaya ait değilse bile, ihale uhdesinde kalan firma kendi 

markasındaki tüplerle değiştirecektir.  

2- Tüpler TSE belgeli ve ilgili standartlara uygun olacaktır.  

3- Teslimatlar Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi İdaresinin görevlendireceği bir 

komisyon tarafından tartılarak teslim alınacaktır. Tartım sonucu eksik çıkan, boyasız 

ve tahrip edilmiş tüpler teslim alınmayacaktır.  

4- Tüpler hologramlı olacaktır.  

5- İhale uhdesinde kalan firma, idare tarafından belirtilen sayıdaki tüpü, talebin yapıldığı 

gün teslim etmeyi kabul ve taahhüt edecektir.  

6- Tüplerin teslim yeri Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon Binası mutfağı 

olup her türlü nakliye ve işçilik için ayrıca bir ücret ödenmeyecektir. 

7- LPG tüpler boyalı olup tüplerin üzerinde tüp test basıncı, tüplerin test tarihi, tüp servis 

basıncı, tüp hacmi ve benzeri teknik bilgiler olmalıdır. Test basıncı geçmiş olan 

tüplere dolum yapılmayacaktır. 

8- Tüplerin üzerinde takılı olan açma-kapama ventilleri sağlam olmalı kesinlikle arızalı 

veya yıpranmış olmamalıdır. 

9- Tüplerin çelik örgülü flex bağlantı hortumları ihaleyi alan firmaya ait olacaktır. 

Takılacak olan flex hortumlar TSE, ISO ve CE belgeli olacaktır. 

10- Tüp içerisindeki dökme propan LPG gazının yoğunluğu standartlara uygun olacaktır. 

11- LPG dağıtım şirketleri, yetkili başbayileri, yetkili bayileri ve yetkili tali bayileri 

vasıtasıyla yapılır. Teklif veren isteklinin hangi tür bayi olduğunu belgelemelidir 

 

 

 

Bu şartnamede evsafı belirtilmeyen malzemeler  TSE normlarına uygun olacaktır. 

Ambalajlı veya ambalajsız olarak teslim edilecek malzemeler sağlıklı ve kapalı araçlarda 

teslim edilecek bu malzemeler araç içinde gelişigüzel atılmayacak, kasalarda veya sepetler 

içinde bulunacak, muayene komisyonu sağlıklı şartlarda gelmeyen malzemeyi kesinlikle 

teslim almayacaktır. Komisyon, malzemeyi teslim almadan önce numune isteyerek her 

numuneyi ayrı ayrı test ettikten sonra almakta serbest ve yetkilidir. 

 

A) Okul Muayene-Teslim alma komisyonu tarafından beğenilmeyen ürünler 

teslim alınmaz ve yüklenici tarafından derhal geri alınır. 

B) Yüklenici istenilen miktarlardaki  ürünlerini idarenin göstereceği mahalde 

teslim edecek. Nakliye, taşıma ve okul pansiyonluda ambarına istifleme yüklenici 

firmaya ait olacak ve yüklenici firma bu iş için ayrıca ücret talep etmeyecektir. 

İstifleme asla gelişigüzel olmayacaktır. 



C)  Tüm tüp ürünleri NET KG. üzerinden teslim alınacaktır.  

 

D) Birinci sınıf ve kalitede olacak, son kullanma tarihleri üzerlerinde belirtilmiş 

olacaktır.  Komisyonun uygun görmediği ve teknik şartnameye uymayan malı 

teslim etmekte ısrar eden yükleniciler hakkında gerekli yasal işleme 

başvurulacaktır. 

 
          E) YÜKLENİCİ; Okul Müdürlüğünün talep etmiş olduğu mal/malzemeyi Cumartesi, Pazar ve 

gerektiğinde bayram günleri de dâhil olmak üzere zamanında teslim etmek zorundadır. Şayet zorunlu 

bir durum söz konusu değilse mal/malzemenin mesai saatlerinde teslim edilmesi esastır. Yüklenici 

genel teslimatlarını mesai saatlerinde ( en geç saat:09,30) yapmakla mükelleftir. Ancak zorunlu 

hallerde idarenin talebi üzerine mesai saatleri dışında ve/veya hafta sonları mal/malzemenin teslimatı 

yine komisyon marifetiyle yapılabilir. Teslimat her halükarda komisyon marifetiyle yapılır. 

 YÜKLENİCİ’ nin işi aksatması,  istenilen gün ve saatte mal/malzemeyi teslim etmemesi veya 

mal/malzemenin teknik şartnameye uygun gelmemesi, eksik gelmesi, bozulmuş olarak getirilmesi, 

içerisinde yabancı bir madde tespit edilmesi, gramajının eksik gelmesi, taşıma yapmış olduğu aracın 

vasıflara uygun olmaması, vb. tespit edildiğinde Muayene Kabul Komisyonu Tarafından vukuu 

bulan olay zabıt (tutanak) atına alınır. Okul Müdürlüğü YÜKLENİCİ’ ye bir ay içerisinde en fazla iki 

defa yazılı ihbarda bulunur. Birinci yazılı ihbarda YÜKLENİCİ’ den İhale toplam bedeli üzerinden 

%0,5(Binde beş) oranında ceza kesilir. İkinci yazılı ihbarda YÜKLENİCİ’ den İhale toplam 

bedeli üzerinden %1(Yüzde bir) oranında ceza kesilir. 3.defa aynı olumsuzluğun tekrarı halinde 

Okul Müdürlüğü tarafından tebligat yapılarak Sözleşme tek taraflı FESH edilecektir.Yüklenici 

bu konuda herhangi bir hak talep etmeyeceğini peşinen kabul eder.                                                                       
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