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SABANCI ÜNİVERSİTESİ 

 

Çamaşır Yıkatma Teknik Şartnamesi – 2019 

 

 

1. Üniversite, kirli çamaşırları torbalara ve/veya çamaşır taşıma arabalarına doldurulmuş olarak 

Üniversite’nin belirlediği alanlarda Firmaya teslim edilecektir. 

 

2. Üniversite tarafından usulüne uygun olduğu onaylanan “kirli alındı irsaliyesi” taraflarca imzalandıktan 

sonra, kirli çamaşırlar Firmaya teslim edilecektir. İrsaliye Firma tarafından temin edilecektir. 

 

3. Firma, temizlediği her bir ürünü ayrı ayrı kendine ait olan elektronik sisteme uygun çipleme işlemi 

yapacaktır. Ürünler ile ilgili tüm işlemler bu sitem üzerinden takip edilecektir. Sistemin Üniversite’ye 

kurulmasından ve teknik destek taleplerinden herhangi bir ücret talep etmeyecektir. 

 

4. Firma, çamaşırhanesinde yaptığı sayım sonucunda, “kirli alındı irsaliyesinde belirtilen adetlerden farklı 

olduğu belirlenirse, durumu e-mail ile Üniversite’ye bildirecektir. Ürünlerin çipleme işlemi ( Firma 

tarafından her bir ürüne tanınması için takılan elektronik altyapılı etiket ) bitene kadar, anlaşmazlık 

durumunda “kirli alındı irsaliyesi”, çipleme işlemi bittikten sonra ise elektronik sistemin verileri kabul 

olunacaktır. Ayrıca; Firma elektronik sistem ile ilgili olarak, Üniversite’ye kullanıcı adı ve şifre tahsis 

edecek, ürün takibi karşılıklı yapılabilecektir. 

 

5. Kaybolan ve bozulan Tekstil tanıma çiplerinin yeniden temini Firmaya aittir. 

 

6. Kirli çamaşırlar, Firma’nın servis araçlarına, Üniversite görevlileri gözetiminde Firma personeli 

tarafından yerleştirilecektir. 

 

7. Çamaşırların nakliyeleri Üniversite’nin istediği gün ve saatler doğrultusunda planlanarak yapılır. Yine 

Üniversite’nin belirteceği yoğun dönemlerde her gün ya da günde 2 (iki) kez sevkiyat yapılır. Resmi 

Tatil ve Özel günlerde Üniversite servis talep edebilir. 

 

8. Üniversite belirlediği yoğun dönemlerde geçici olarak, Firmadan tekerlekli, azami 350 ( üç yüz elli ) 

yük taşıma kapasitesine sahip, paslanmaz çelik en az 4/6 adet çamaşır taşıma arabası talep edebilir. 

 

9. Firma’nın kendi makina ve techizatı ile “temizleme”, “ütüleme” ve “katlama” işlemine tabi tuttuğu 

çamaşırları, taşımacılığı Firmaya ait olarak Üniversite’nin belirlediği alana teslim edecektir. 

 

10. Sevkiyat işlemi Firmaya ait, işin şekline uygun taşıma arabası ile yapılacak. Yükleme ve teslim etme 

sırasında Firma personeli hazır bulunup destek verecektir. 

 

11. Firma, işletmesinde kirli çamaşır girişi ile temiz çamaşır çıkışını ayrı yerlerden yapacak. Bu yerler 

kroki üzerinde gösterilerek sunulacaktır. 

 

12. Firma bünyesinde, her biri günlük en az 12 (on iki) ton yıkama kapasiteli, 2 (iki) adet Tünel yıkama 

sistemi bulunmalıdır. 

 

13. Üniversite’nin çamaşırları; Ecolab, Johnson Diversey veya Eczacıbaşı ürünleriyle yıkanıp 

temizlenecektir (Üniversite’nin yazılı onayına istinaden farklı bir marka kullanılabilir). 

 

14. Özel temizleme ve yıkama gerektiren tip veya yapıda olan çamaşırların, yıkama ve temizleme talimatı 

ve bilgisi Firmaya Üniversite tarafından verilecektir. 
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15. Belirlenen usullere göre yıkanan çamaşırlar, kumaşın özelliklerine göre uygun ısıda ütülenecek, yine 

ebatına göre 5’li (beşli), 10’lu (onlu), 20’li (yirmili), ve 50’li (ellili) adetler halinde gruplanarak 

paketlenecektir. 

 

16. Yıkanıp, kurutulan ve ütülenen Perdeler, askıda teslim edilecektir. Kullanılan askılar daha sonra 

Firmaya iade edilecektir. 

 

17. Firma tarafından teslim edilen çamaşırlar, Üniversite’nin tayin ettiği bir görevli tarafından sayılacak 

ve kalite kontrolü yapılacaktır. 

 

18. Yıkama kalitesi beğenilmeyen, taşımadan dolayı kirlenmiş veya ütüsü bozulmuş çamaşırlar, tekrar 

yıkanıp, kurutulmak ve ütülenmek üzere Firmaya iade edilecektir. Firma bunlar için bedel talep 

etmeyecektir. 

 

19. Her ürünün kirli olarak Firmaya gönderilip, yıkama, kurutma, ütüleme ve paketleme işlemi yapıldıktan 

sonra Üniversite’ye temiz olarak teslim edilmesi sonucunda ürünlerin yıkama yaşı bir (1) artacaktır. 

Yeni sirkülasyona sokulan ürünler sıfır (0) yıkama yaşından başlatılacaktır. Mevcut sirkülasyondaki 

ürünler için yıkama yaşları (daha önce kaç defa yıkandıkları) bilenemediği için bu ürünlerin otuz (30) 

yıkama yaşından başlatılması konusunda Firma ve Üniversite mutabık kalacaktır. Firma personeli veya 

yıkama hatalarından kaynaklanan zararla ilgili olarak Firma sorumlu olacaktır. 

 

20. Firma, kullanım dışına çıkan ve/veya lekelinin temizlenmesi mümkün olmayan çamaşırları, cinslerine 

göre paketleyip, Üniversite’ye bilgi vererek gönderecektir. 

 

21. Firma tarafından zarar verildiği tespit edilen ürünler belirlendiği takdirde, Firma 15 ( on beş ) gün 

içerisinde aynı ürünü aynı sayıda tedarik eder. Ya da Üniversite’nin ilettiği fiyattan güncel fiyatı 

karşılığı Üniversite’ye bedelini öder. 

 

22. Ürünler Üniversite’nin ileteceği şekilde ve adetlerde türlerine göre ayrı ayrı paketlenip, sevk 

edilecektir. 

 

23. Perdelerin geçmeli ruletleri, yıkama işlemi esnasında çıkarsa, toplanarak Üniversite’ye iade 

edilecektir. 

 

24. Üniversite ile Firma arasında iletişim sağlayacak olan Firma sorumlusunun bilgileri Üniversite ile 

paylaşılacak. Değişiklikler Üniversite’ye yazılı olarak iletilecektir. 

 

25. Firmanın Kampüse sevkiyat yapacak olan aracın modeli ve plakası, şöför ve yardımcı personelin 

Ad/Soyad ve T.C. Kimlik numarası ile birlikte Üniversite’ye bildirilecektir. 

 

26. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz/devredilemez. 

 


