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İhale
Makamı

iş KALEMLERi
işin Adı: Bedil ılkokulu Kalorifer Onarım Işi
iş Grubu: Ana Grup>Kalorifer Tesisatı~-"..-., ..__ ..._._-- .... ,.,,~_.,--,

S.

Sayfa: 1

Birim Miktarıimalatın Cinsi
No

PozNo
152-1106 • Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları: (3 'Ad t ' i

;- ~~_+~_~ ~_~tmosfer konstrüksiyon basıncında), 3 Atü, 180.000 kcal/h) , __ =_-+- J•.----
2 !201-104 ! Dikişli siyah boru 1/2" m

.. J..--- --- -------..----- ,., ---.--.,',..--.----- --.--- -------._,- _.". -i Kalorifer KazanıNakıt Tankı Kondens Deposu Boyler Hidrofor gibi
fI~ElŞ_iŞı:ıtMı:ı_ıı:Elrl1El_lEl~inirı..ısı:ı_y_l1_ı:ı~_ıı:ıŞ~*Ülrl1El!iL - _ _ _.- - - .
i Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve
, yerine konulması (su depoları ve benzeri)

3 :MSB_134
l

kg

kg
4 'Y.23.167
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İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: Bedil ılkokulu Kalorifer Onarım Işi

Adet

iş Grubu: Ana Grup>Kalorifer Tesisatı
s. imalatın Cinsi Birim Miktarı
No Poz No

152-1106 ,,~,," Sı"cak-SuÜretici~Çejik Malzemeden(Kaynakll) Kazanları: (3
. atmosfeırk()~str9ksly()~b§.şl~çın<:ıa),3Atü, 189,009, kç§l/h)

Teknik Tarifi: Ölçü: Adet, birimi: (kcal/h) kW, ihzarat: % 80)
TS 497, TS EN 12953-1,TS 377-3 EN 12953-3,TS EN 303-5 Standardlarında, üç geçişli, ocak hariç geçişler arası boru demetli,
istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış, ,yukarıda bahsi geçen standartlara göre
kapasite ve verim deney raporuna sahip olacak, yapılan kapasite ve ısıi verim deneyi sonucunda bulunan kapasite ve ısıi verim
değerleri TSE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır. Alınan
bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir.
Notlar:
1- 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde, el ile katı yakıtla beslenen ve 50 bar x litreden daha büyük PS x V değeri olan,
110 o C' dan daha fazla olmayan sıcaklıkta sıcak su üretmesi planlanan donanımların, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1)
madde 2.10, madde 2.11, madde 3.4, madde 5 (a) ve madde 5 (ç)' de belirtilen temel gereklere; "Isınmadan Kaynaklanan Hava
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği" ile "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği"ne uygun olacaktır.

, 2- Kazanın imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi
, 3- Imalat kontrolü idaresince yapılarak belgelendirilecektir.
4- Kazan ızgarası ve ateş tuğlası örülmesi (şamot yapılması) fiyata dahildir.
5~,A.rakapasitelere ait deığerlerenterpolasyonla bulunacaktır

201-104 Dikişli siyah boru 1/2"2
m

3

Teknik Tarifi 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk
işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik

"dahil."sglYeınVeı.b.oyabedeıli,hariçolnıal< Qı:eıreişyeıri~cl_El.!Elnıinive_y~i,~.El._m__cııı!<3jl:
MSB 134 Kalorifer KazanılYakıt Tankı Kondens Deposu Boyler Hidrofor gibi kg

TEles1Şc.ıtrvıalzElmelerin,irıK9yrıc:ık!?Ş_()külmElşL_~.- . ....... ,- .'- ... -'
Teknik Tarifi: Bina giriş kotu alanındaki (bodrum kat) kazan dairelerinde buluna kalorifer kazanı, yakıt tankı, boyler, su tasfiye cihazı

. gibi parçalanmadan dışarı çıkartılması mümkün olmayan tesisat malzemelerinin kaynakla parçalanarak dışarı çıkartılması için;
işçilik, her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edavat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar. boşaltma, sökülen
malzemenin istifi, müteahhit karı ve
genel giderler dahil 1 Kg fiyatıdır. Teshin merkezi ve servis bınası benzeri zemin kat kotunda bulunan ve tesisat malzemelerinin
parçalanmadan çıkartılabileceği binalarda bu poz uygulanmaz Sökümden çıkan malzeme idareye aittir.
ÖLÇÜ Sökülen tesisat malzemesi ağırlığı tartılarak tutanağı geçırilir.

Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve kg
Y.23.167 ... yerine__k()rıL,llrn??!(su--_deıP()L?rıyEl-be..rı.ı:erD,~. .. ",,_.__..._.. ,j
Teknik Tarifi: Her çeşit profil demirlerinden, projesine göre tek veya çift taraflı takviyeli sac levhalarla yapılan; su depoları ve
benzeri imalatın yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, kaynak ve atölye masrafları, işyerinde yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı:
ÖLÇÜ:imalatın esas aksamı, kilit, sürgü kolları, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartılır, ataşmana kaydedilerek
yerine takılır. Bütün imalat aynı bedelle ödenir.
NOT:1) Ancak demirden başka, metalden tezyinat konması, kilit, sürgü ya da kollardan bazı aksama nikelaj yapılması halinde işçilik ve
malzeme giderleri ayrıca ödenir
2) Her türlü menteşe ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat
tutanağı tanzimi suretiyle ayrıca ödenir.
3) Madeni aksamın (menteşe, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takılması karşılığı fiyata dahildir.
4)Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki
ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7
den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece
kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.
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BEDİL İLKOKULU ONARıM İşİ
(KALORİFER TESİSATı)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

A - GENEL HÜKÜMLER
1-Yapım süresince gerek duyulan her türlü testlerin şantiyede tapılması ve/veya idarenin

onaylayacağı laboratuarlarda yaptırılması yüklenicinin yükümlülüğündedir. Bu işler için
yükleniciye hiçbir bedel ödenmeyecektir. Testler yüklenici ve idarenin teknik elemanları ile

müştereken yapılacaktır.
ihale dökümanlarında "gün" olarak belirtilen bütün süreler, aksi belirtilmediği sürece takvim

günüdür.2-Tüm imalatlar, Türk Standartlarına, Yürürlükteki Teknik Mevzuata, Deprem Yönetmeliğine ve
Teknik Şartnamede belirtilen birim fiyat tariflerine, özel imalatıarda ise özel birim fiyat tariflerine

uygun olarak yapılacaktır.
3--Bu şartname ve eklerinde belirtilmemiş olsa dahi binaların ve söz konusu işlerin, anahtar teslimi
inşaatlarının eksiksiz hizmete sunulabilmesi için gerekli her türlü tesisat imalat işleri

tamamlanacaktır .4-Sonradan yapılması zorunlu olan işlere ait projeler yüklenici tarafından yaptınlacak ve ilgili

mercilere onaylattırılacaktır.

MAHAL LİsTESİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRLİKTE AÇıKLANMıŞTıR.
KALORİFER TESİsATMAHAL LİsTESi

ı. KAZAN DAiRESİ:

180.000 kcallh kapasiteli kazan arızalı ve çok eski olduğundan kazan sökülerek pozuna
uygun arım silindirik olarak enilenecektir.E - er aket ti kazan kullanılacaksa ka asitesi
minimum 230.000 Kcal/h olarak montajı yapılacaktır.

Ayrıca kazan haberci borusu çürüdüğünden 18 metrelik kısmı gen leş me

deposundan itibaren değişecektir.

Bütün uygulamalarda iş ve işçi güvenliği, çevre güvenliği sağlanması zorunludur. Kullanılan
malzemelerde "TSE", " CE " ve " G" belgeli ürünlerin kullanılması zaruridir. Ayrıca kullanılan
her ürün ile ilgili olarak" Yapı Malzemeleri Yönetmeliği" esaslarına uyulması gereklidir.

Teknik Şartname
1/1
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