
İŞİN TANIMI 

İstanbul Bilgi Üniversitesine ait tüm kampüslerde personel, öğrenci ve misafirler için kullanılmak üzere karton 

bardak alımı, işbu teknik şartnamedeki şartlar dahilinde yapılmasıdır. 

İŞİN MİKTARI 

İdare aşağıda belirttiği adetlerde ürün siparişi verebilir. 

0-50.000 

50.000 -150.000 

150.000 ve üstü  

TESLiMAT ADETİ VE YERİ:  

Yüklenici firma ürünleri idare tarafından belirtilen yerlere tesIim edecektir. Ürün adetlerinde değişiklik söz konusu 

olabilir. Yüklenici firma İdarinin belirttiği adetlerde ürün teslimatı yapmayı kabul eder.  

NAKLiYE VE İNDİRME: 

Teklif edilen ürünlerin nakliyesi kargosu ve indirmesi yüklenici firmaya aittir. Yüklenici firma depo görevlisinin 

gösterdiği yere indirme yapacaktır. 

İŞİN TANIMI  : Karton bardak alımıdır. 

İŞİN SÜRESİ  : Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 (oniki) ay. 

 

YÜKLENİCİ FİRMADA ARANACAK ŞARTLAR: 

1. İhale konusu karton bardaklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Üretim İzin Belgesini ibraz etmek 
zorundadır. 
 

2. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yaptırılan MUAYENE VE ANALİZ RAPORU ibraz 
etmek zorundadır. 
 

3. Malzemelerde yazılmamış olsa bile TS standardı var ise TS standardına uygunluk aranacaktır. 
 

4. Karton bardağın iç kısmında uygun mikron kalınlığında PE lamine edilmiş olacaktır. Bu PE tabaka el ile 
kontrol edildiğinde saydamlığı ve kayganlığı hissedilecektir. Bardağın taban ve kenar yapıştırması çok sağlam 
olmalı ve açılmamalıdır. 
 

5. Bardak sıcak kullanıma uygun olmalı ve bardaklar kaynamış çay veya sıvı içecekler içine konulduğu zaman 
dayanıklı olacaktır.  
 

6. Gerekli görülmesi durumunda laboratuvarlarda yaptırılacak analiz ve test masrafları yüklenici tarafından 
karşılanacaktır. 
 

7. Bardaklar tek başına kullanılabilmeli ve sıcak çay konulduğunda eğrilip, bükülmemelidir.  Elde tutuşu 
sırasında deforme olmayacaktır. 
 

8. Flekso baskılı olup; kullanım sırasında da üründe herhangi bir tat, koku değişimine neden olmayacaktır. 
 



9. Bu şartname kapsamında yer alan gıda ürünlerinde kullanılacak ambalaj malzemeleri, etiketleme ve 
işaretlenme ile ilgili bilgiler “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nin Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme 
bölümüne uygun olmalıdır. 
 

10. Dağıtımı planlanan malzemelerde şartnameye ve numuneye uygun olmayan malzeme çıkması halinde 
yüklenici, malzemeleri şartnameye uygun olarak değiştirecektir. 
 

11. Yüklenici firma daha önceden idareden yazılı izin almadan bu şartnamede var olan hizmetlerden hiçbirinin 
muhtevasını, tarihini, niteliklerini, verilecek hizmetlerin miktarını ve kalitesini değiştiremez 

 

ALINACAK ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ 

Ürün Adı  : 7 oz Karton Bardak 

Ürün Tanımı  : Tek taraflı Polietilen (PE) kaplı kartondan imal edilmiş tek kullanımlık bardak 

Karton Gramajı  : 223 g / m2 (Yan kâğıt ve taban kâğıt kullanılmalıdır.)  

Ürün Gramajı   : En az 4,40 gr   

Ürün Ölçüsü   : Ağız 72 mm - Taban: 45 mm - Yükseklik : 80 mm 

Karton Markaları : Çin menşei hariç karton marka kullanılmalıdır. 
     Tercihen: İnternational Paper (ABD) – GEORGİA PASİFİC (ABD) 

   
Ambalaj Şekli  : 100 adet  x  30 Paket : 3000 adet/ Koli 

Koli Ölçüsü   : 440*375*660 mm  - Dopel Koli 

Dolu Koli Ağırlığı  : 14 kg – 14,5 kg 

Depolama Şekli : Rutubetsiz ve kokusuz ortam 

 
 


