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A. ŞARTNAMENİN AMACI
Bu Şartname, Sulama Şebekesi İnşaatlarında İdarece temin edilen malzemelerin
yükleniciye teslim edilmesi ve sonrasına ait genel hususları belirlemek üzere hazırlanmıştır.
B. TANIMLAR
Bu şartnamede geçen;
CTP Boru

:

HDPE Boru

:

İdare

:

Malzeme

:

Özel parça

:

Üretici
Yüklenici
ifade eder.

:
:

Cam Takviyeli Plastik (CTP) Borular Genel Teknik Şartnamesine
uygun olarak üretimi yapılan boruyu,
Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) Borular Genel Teknik
Şartnamesine uygun olarak üretimi yapılan boruyu,
Malzemeyi temin eden, inşaat işini ihale eden DSİ Genel
Müdürlüğü’nün merkez veya taşra birimini,
İnşaat bünyesine dahil edilen her türlü boru, özel parça ve mekanik
aksamı (CTP ve HDPE boru, özel parçaları, su kontrol elemanları –
her türlü vana, pislik tutucu, genleşme parçası, sayaç, dip klapesi,
debimetre, aktuatör, flanş ve demontaj parçaları-),
İlgili şartnamesine göre üretimi yapılan (T, dirsek, redüksiyon vb.)
boru bileşenlerini,
İdarece malzeme temin edilen firmayı,
Yapım işinde sözleşme imzalanan inşaat firmasını,

C. GENEL HUSUSLAR
1. İdare tarafından üreticiden temin edilerek şantiye sahasında Yükleniciye teslim edilen
malzemelerin araçtan indirilmesi, projesine uygun olarak muhafazası, döşeneceği/montajının
yapılacağı yere nakli, yükleme ve boşaltılması, hendek kenarında muhafazası, kaynak, montaj
ve döşeme imalatları ile bunun için gerekli her türlü ekip ve ekipmanın temini ve işçiliği
yükleniciye aittir.
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2. Yüklenici İdarece onaylanan iş programını ve işin kısımlarını ve bitirme tarihlerini dikkate
alarak iş süresince döşemeyi/montajını yapmayı planladığı her türlü malzemenin listesini içeren
12 aylık dönemler halinde iş planını, iş programının onay tarihinden itibaren 10 (on) gün
içerisinde İdareye sunacaktır. Yapı Denetim Teşkilatı bu iş planına göre 5 (beş) gün içerisinde
ihtiyaç duyulacak malzeme listesini İdareye bildirecek, İdare de 5 (beş) gün içerisinde yazılı
talimatla üreticiden bu malzemeleri üretmesini isteyecektir. İdare tarafından boru ve vana
üreticisine verilecek yazılı talimat üzerine 60 (altmış) gün içerisinde üretilecek malzeme
şantiye sahasına getirilecektir.
3. Muhtemel malzeme alımı sürecini gösteren iş planı İdarece üreticiye gönderilecektir. Bu
programda yapılan her revizyon sonrası yüklenici iş planını yeniden sunacak ve İdarece üretici
yazılı olarak bilgilendirilecektir.
4. Malzemeler, üretici tarafından iş planındaki sıraya göre İdare tarafından verilecek yazılı
talimat üzerine peyderpey şantiyeye getirilecektir.
5. HDPE boruların test ve muayenesi için Teknik Şartnamesi çerçevesinde şantiyeye gelen
borulardan numuneler alınacak, numuneler olumlu sonuç vermeden Malzeme Alımı için Kabul
Tutanağı hazırlanmayacak, borular döşenmeyecektir.
6. Diğer malzemelerin üretici tarafından iş planındaki sıraya göre İdare tarafından verilecek
yazılı talimat üzerine üretimi yapılacak, Teknik Şartnameleri çerçevesinde test ve muayenesi
işlemleri üretim tesisinde gerçekleştirilecek, Şantiyeye sevki uygun görülen malzemeler
peyderpey şantiyeye getirilecektir.
7. Malzemeler işin yapım yerine getirildiğinde araç üzerinde İdare tarafından ambar işlemleri
yapılacak, devamında üretici, Yapı Denetim Mühendisi ve yüklenici arasında teslim tutanağı
düzenlenerek malzeme yükleniciye teslim edilecektir.
8. İdare tarafından temin edilen malzemenin her türlü sorumluluğu tutanağın imzalanarak
malzemelerin teslim alınmasından sonra yükleniciye ait olacaktır. Sözleşme eki şartnamelere
göre gereken düzenleme ve koruma şartları yüklenici tarafından sağlanacaktır.
9. Yüklenici tarafından iş planının hatalı veya eksik hazırlanması sonucu ve üretilen
malzemelerin iş planına uygun şekilde döşenmemesi/montajının yapılmaması sebebiyle ortaya
çıkan gecikmelerin sorumluluğu yükleniciye aittir. Yüklenicinin iş planında ihtiyaç olarak
belirttiği tarihte malzemelerin İdarece temin edilememesi durumunda, aşan süreler için süre
uzatımı isteme hakkı olacaktır.
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