
  

T
A

R
L

A
-2018T

S
H

Z
012

Ankara Üniversitesi
Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü

Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA) 
Project Grand No: 2006K–120470

Alımın Adı:
 Mig/mag kaynak makinesi

Doküman  No:
 TARLA-2018TSHZ012

Bu doküman  3  sayfadan oluşmaktadır.  

Tarih 
 26.09.2018

--------------------------- --------------------------- ---------------------------

Dr. Avni Aksoy Dr. Özlem Karslı Can Atilla

Proje Yürütücüsü Proje Üyesi Proje Üyesi

adres: Bahcelievler Mah. Ankara Uni. 50. Yıl Yerleskesi 04-02  Blok 06830, Golbasi, Ankara,  TURKEY
web: www.hte.ankara.edu.tr | www.tarla.org.tr                          email: info@tarla.org.tr | hte@ankara.edu.tr

phone: +90 312 485 37 45                                        fax: +90 312 484 74 56



  
Ref. No : TARLA-2018TSHZ012
Page No : 1 / 3

Table of Contents

1. Giriş.......................................................................................................................................................2
2. Kapsam..................................................................................................................................................2
3. Teknik Özellikler...................................................................................................................................2
4. Yüklenicinin diğer Sorumlulukları........................................................................................................2
5. Diğer Hususlar.......................................................................................................................................3

----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------

Dr. Avni Aksoy Dr. Özlem Karslı Can Atilla
Project Manager Project Member Project Member



  
Ref. No : TARLA-2018TSHZ012
Page No : 2 / 3

1. Giriş

Kurulmakta  olan  Ankara  Üniversitesi  Elektron  Hızlandırıcısı  ve  Işınım  tesisinde,  demet  hattı
elemanları ile tesisin kurulumu sırasında ihtiyaç duyulan kaynak işlerinin yapılabilmesi için mig/mag
kaynak makinesi gerekmektedir.
Bu doküman Elektron  Hızlandırıcısı  ve Işınım Tesisi  (TARLA) isimli,  2006K-120470 No'lu  proje
kapsamında “Mig/mag kaynak makinesi “ başlıklı  ihalede temin edilmesi amaçlanan mal  alımı ve
kurulumu teknik şartlarını tanımlar.

2. Kapsam

Alım; 1 adet mig/mag kaynak makinesi teminini kapsamaktadır.

3. Teknik Özellikler

Kaynak makinesinin özellikleri aşağıda belirtilmiştir.
• Maksimum kaynak akımı 3-320 amper aralığında olmalıdır.
• Dijital invertörlü ve gaz soğutmalı olmalıdır.
• Akım ayarı torç üzerinden yapılabilmelidir.
• Torç gaz soğutmalı ve en az 320 ampere dayanıklı olmalıdır 
• Dokunmatik ve Türkçe menülü LCD kontrol ekranı olmalıdır.
• Çipli  anahtar  kart  ile  LCD  ekran  ve  menülerin  kilitlenebilmesi  (Admin  Koruma)  özelliği

olmalıdır. 
• Ethernet kablosu ile kaynak verilerini kontrol etme, depolama ve başka bir makineye aktarma

özelliği olmalıdır. 
• IP 23 koruma derecesine ve CE sertifiasına sahip olmalıdır.
• Güvenlik ve akım değerleri kalibrasyon sertifikasına sahip olmalıdır.
• Alüminyum malzemeye kaynak yapılabilmelidir. 
• Makinede  el  titreşimlerini  sönümleyen  kontrol  sistemi  (Penetrasyon  Stabilizatör  Kontrolü)

olmalıdır.
• Kaynak torcu uzunluğu en az 3.5 metre olmalıdır.
• Şasi kablosu çapı 50mm2 ve boyu ise en az 4 metre olmalıdır.
• Kaynak makinesine uygun taşıma arabası verilmelidir. 
• Kaynak makinesinin yanında argon/karbondioksit basınç düşürücü verilmelidir.
• Kaynak makinesine uygun 1 rulo 1.2 mm kalınlığında alüminyum kaynak teli verilmelidir.

4. Yüklenicinin diğer Sorumlulukları

I. Yüklenici, teknik özelliklerde ve diğer hususlarda belirtilen tüm isterleri sağlamak zorundadır.
II. Saha içerisinde yer alan dikey ve yatay taşımalar Yükleniciye aittir. 
III. Yüklenici çalışma sırasında hasar gören tüm yapıların (mekanik, inşaat veya elektrik) yeniden

onarılması ile yükümlüdür. Ürün teslimi sırasında çalışılan bölgede hasarlı yapı var ise iş teslim
alınmayacaktır. 

IV. Yüklenici  çalışması  için  gerekli  tüm  ekipmanın  getirilmesi  ile  yükümlüdür.  Enstitüye  ait
ekipmanlar yüklenici tarafından kullanılmayacaktır. 

V. Kullanılan aletler uluslararası standartlara uygun ve kalibreli olacaktır. 
VI. Yüklenici personelinin tesise giriş çıkış noktası sadece ana giriş kapısıdır. Herhangi bir özel

gereksinim halinde seksyonel yük kapıları da dahil olmak üzere diğer kapılar sadece İdare'nin
atadığı personel tarafından açılabilir.  
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VII. Yüklenici  iş  güvenliği,  temizlik ve düzeni yerine getirmediği takdirde uyarılacak ve
uyarılara uyulmadığı takdirde yüklenici ekibini değiştirecektir. Yüklenici uyarıya rağmen ekibi
değiştirilmediği takdirde ekibin işin yapıldığı yerde çalışılmasına izin verilmeyecektir. 

5. Diğer Hususlar

I. Tüm  ürünler  Ankara  Üniversitesi  Gölbaşı  Kampüsü  Hızlandırıcı  Teknolojileri  Enstitüsüne
eksiksiz teslim edilecektir.

II. Son teslim süresi  ihale  sonuçlandığı  tarihten  itibaren  30  takvim günüdür.  30  takvim günü
içerisinde ürün teslim edimiş olmalıdır.

III. Ödeme tek seferde yapılacak olup iş bittikten sonra teslim tutanağı ile kesin kabulü yapılıp
faturalandırıldıktan sonra ödeme gerçekleştirilecektir.

IV. Ürün en az 2 yıl garantili olmalıdır. 2 yıl içerisinde garanti kapsamında ortaya çıkacak bütün
hasarlardan yüklenici sorumludur ve herhangi bir ek ücret talep etmeksizin hasarları gidermek
ile yükümlüdür.

V. Yükleniciden kaynaklı olmak üzere işi süresinde tamamlanmaması durumunda günlük %1 ceza
uygulanacaktır.

VI. Yüklenici  kaynak  makinesinin  kurulumunu  ve  testini  yapacak,  cihazın  kabulu  teknik
şartnamede belirtilen hususların gösterilmesi ve cihazda herhangi bir sorun gözlemlenmemesi
durumunda gerçekleştirilecektir.

VII. Yüklenici makinenin nasıl kullanıldığını, özelliklerini ve ayarlarını idarenin belirlediği
kişilere anlatmakla yükümlüdür. 
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