
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 

ATLET POŞET TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1-Baskılı poĢet olmalıdır. 

 

2.1-PoĢetin bir yüzünde TMO logoso ve yazısı  kullanılacaktır.) 

2.2- PoĢetin diğer yüzünde, “Sıfır Atık Logosu” ve “Çevreci Slogan” baskısı yer alacaktır. 

Sıfır Atık Logosu poĢetin en alt ortada, (Çevreni sahiplen, Plastik poşeti doğaya atma!) 

çevreci sloganı poĢetin tam ortasında yer alacaktır. (Sıfır Atık Logo rengi olarak TMO 

logosunda da kullanılan (Pantone 3995 C) yeĢil renk kullanılacaktır.) 

3-PoĢetlere baskısı yapılacak logo örnekleri teknik Ģartname ekindedir.  

4-Yüklenici üretime geçmeden önce TMO ve firma personelinden oluĢacak bir komisyon 

marifetiyle baskının bitmiĢ halini gösteren çalıĢmasını imzalı ve kaĢeli olarak Ġdaremize 

onaylatacaktır. PoĢetlerin baskısı, kliĢe çalıĢmasının birebir aynısı olacaktır. Malzemenin 

teslim ve onayı arasındaki süre, sözleĢme süresine ilave edilecektir. 

5-Üretilecek poĢetler %100 orijinal olmak üzere HDPE hammaddeden imal edilmelidir. 

6- Kabulü yapılmıĢ olsa dahi, teslim edilen ürünler arasından, üretimle ilgili hataları bulunan 

poĢetler yüklenici firma tarafından, yükleniciye tebliğ tarihi itibariyle 15 (onbeĢ) takvim günü 

içerisinde aynı ürünün kusursuzu ile değiĢtireceğini ve ilgili iĢyerine göndereceğini yazılı 

olarak taahhüt etmelidir. 

7- Gerekli görülmesi halinde “Malzemenin Yapısal Özelliklerinin” tespiti yönüyle TMO'nun 

uygun göreceği bir laboratuvarda analiz yaptırılmak üzere en az 3 numune TMO personeline 

teslim edilecektir. 1 adedi Ģahit numune olarak Ġdarede, 1 adedi yüklenicide muhafaza 

edilecek, 1 adedi ise incelenmek üzere laboratuvara gönderilecektir. 

8- Gerekli görülmesi halinde TMO, imalat süresince değiĢik zamanlarda (en fazla 2 defa) 

numune almaya ve ayrıca iĢyerlerine teslim edilen ürünlerden de numune alarak kontrol 

amacıyla analiz yaptırmaya Ġdaremizce gönderilecek, analiz iĢlemlerine ait tüm masraflar 

yüklenici tarafından karĢılanacaktır. 

10- Ürün içeriğinde %10’dan fazla kalsit kullanılmayacaktır. 

TESLİM SÜRESİ VE YERİ 

1-Teslimat; sözleĢme imzalanmasından itibaren 30 (otuz) takvim günü içerisinde yapılmalıdır. 

2-Malzemeler ekli listede bulunan iĢyerlerine yüklenici firma tarafından gönderilecektir.  

3-Teslim edilecek malzemeler ambalajlı olmalı, ambalaj içerisindeki miktarlar adet ve kg 

olarak, ayrıca ambalaj ağırlığı olarak belirtilmelidir. (Ödeme net kg (ambalaj hariç) üzerinden 

yapılacaktır. 

 

Ek: Ürün Görseli (TMO Logosu ve Sıfır Atık Logosu) 

30X55 ATLET POŞET   

KRİTERLER STD.DEĞERLER TOLERANS 
  

  

EN 30 cm (+/- %5)   

BOY 55 cm (+/- %5)   

KÖRÜKLER 10+10 cm (+/- %5)   

KALINLIK ÇĠFT KAT 45 MĠKRON (+/- %5)   

BASKI ÖZELLĠĞĠ 4 RENK     

ZEMĠN RENGĠ BEYAZ     

1 PAKET(KOLĠ) AĞIRLIĞI 10,00KG (+/- %5)   

TAġIMA KAPASĠTESĠ EN AZ 6 KG     


