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1.TANIM :

Bu şartname; 12 Volt 17AH kapasiteli kuru tip akü alımına dair teknik koşulları
düzenlemektedir. Tedarikçi firma, bu şartnamede belirtilen koşulları karşıladığını
EK.1 de sunulan TEKNİK BİLGİ KARTI'nı doldurarak, kaşeli ve imzalı olarak
teyid  edecektir.  Üzerinde,  STOK  KODU  dışında;  MARKA  ve  MODEL
belirtilmeyecek  olan  AKÜ  TEKNİK  BİLGİ  KARTI,  Tedarikçi  firmanın  ürün
beyanı olarak kabul edilecektir. 
EK.1  beyanında  yer  almayan,  Garanti  süresi  ve  Garanti  koşulları  ile,  Üretici
firmanın Ortalama ömür beyanı; ayrı olarak "Fiyat Teklifi" ile birlikte sunulacaktır.

2. TEKNİK DETAYLAR:

1. ÜRETİM TARİHİ :

   -Üretim tarihi 5 ayı geçmemiş ürünler TERCİH edilecektir.

   -Fatura tarihi itibarı ile üretim tarihi 6-9 ay arası ürünler de KABUL edilecektir.

   -Fatura tarihi itibarı ile üretim tarihi 10 ayı geçmiş ürünler RED edilecektir. 

2. ÜRETİM TARİHİ GÖSTERGESİ:

 -Akü gövdesinin tabanında, alt yüzeyinde ; kabartma olarak yer alan üretim tarihi
bilgisi TERCİH edilecektir. 

 -Akü gövdesinin üst yüzeyinde yada yan yüzeyinde, değiştirilemeyecek ve tahrif
edilemeyecek biçimde basılı olan, açık üretim tarihi bilgisi de  KABUL edilecektir.

-Akü gövdesinde bulunmayan ya da kullanıcı tarafından anlaşılamayacak şekilde
kodlanmış olan, ya da kağıt etiketlerde olan üretim tarihi bilgileri RED edilecektir. 

3. KALİTE ONAY İŞARETLERİ:

 
 -Akü gövdesinde, yukarıdaki  uluslararası onay damgalarından en az birisi, birebir
aynı şekilde basılı olan ürünler TERCİH edilecektir. 

 -Akü gövdesinde yukarıdaki  uluslararası onay damgalarından birisi bulunmayan
ürünler de  KABUL edilecektir.



 -Akü gövdesinde, kullanıcıyı yanıltmak amacıyla, akü kalitesi ve güvenilirliği ile
doğrudan ilgisi olmayan CE benzeri işaretler bulunduran ürünler RED edilecektir. 

4. ÜRETİM YERİ BİLGİSİ:

 -Akü gövdesinde, üretim yeri bilgisi; kısaltma kullanmadan ve açık olarak MADE
IN XXX şeklinde basılı olan ürünler TERCİH edilecektir. 

 -Akü  gövdesinde,  üretim  yeri  bilgisi;  kısaltma  kullanılarak  MADE  IN  X.X.
şeklinde basılı olan ürünler de  KABUL edilecektir.

 -Akü gövdesinde üretim yeri bilgisi hiçbir şekilde bulunmayan, ya da bu bilgiyi
sadece kağıt etiketler üzerinde gösteren ürünler RED edilecektir. 

5. KURŞUN AĞIRLIĞI:

 - 12V 17AH kapasitesinde bir kuru akünün minimum ağırlığı  5.50 KG olmalıdır.
Bu ağırlığın üzerinde olan ürünler TERCİH edilecektir. 

 - Ortalama ağırlığı 5.00 - 5.50 KG arasında olan ürünler de  KABUL edilecektir.

 - Ortalama ağırlığı 5.00 KG'ın altında olan ürünler RED edilecektir. 

5. ÜRETİM TEKNOLOJİSİ:

 - El değmeden üretilmiş, her bir hücre için bağımsız emniyet valf tapaları olan,
JAPON STİLİ ürünler  TERCİH edilecektir. 

  Üstten görünüş.

 - El işçiliği ile üretilmiş, üstte tek parça ekleme kapağı olan, ÇİN STİLİ ürünler de
KABUL edilecektir.
    

  Üstten görünüş.

5. TERMİNAL TİPİ:

 - M5 (Civata ve Somun) tip bağlantı terminali olan ürünler  TERCİH edilecektir. 

 - M5 (Gömme Dişli) tip bağlantı terminali olan ürünler de  KABUL edilecektir.



AKÜ TEKNİK BİLGİ KARTI

Tedarikçi Üretim Yeri Stok Kodu Volt / Ah

     

    BEYAN TERCİH KABUL RED 
   
    1) Üretim Tarihi ?

  

     0-5 AY      6-9 AY      10+ AY

       
    2) Üretim Tarih Göstergesi ?        Gövdede

    Tabanda Kabartma

 

      Gövdede
     Üstte ya da Yanda.

      Gövdede yok.
            / Kağıt etikette.
 

   
    3) Kalite Onay İşaretleri ?

 

    / 
       Gövdede Basılı

 

     YOK   
  

    
        Gövdede Basılı

    
    4) Üretim Yeri Bilgisi ?     Gövdede basılı.

          Made in XXX
           

 

     Gövdede basılı.
        Made in X . X .
           (Kısaltmalı)

      Gövdede yok.
            / Kağıt etikette.
 

   
    5) Gövde Ağırlığı (KG) ?

  

    5.50+ KG     5.00 - 5.50     < 4.99 KG

    BEYAN TERCİH KABUL
   
    6) Üretim Teknolojisi ?

  

     Japon Tipi Dizayn

        
         (Üstten Görünüş)

     Çin Tipi Dizayn

         (Üstten Görünüş)

    
    7) Terminal tipi ?    

 

      ( M5) (Civata-Somun)

 

    

  ( M5 Gömme Diş) (Civata)

    Bu form ; marka ve model belirtilmeden, sadece stok kodu verilerek doldurulacak ve fiyat teklifine eklenecektir.


