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Sipahiler ılkokulu Çevre Düzenlenmesi Işi Ile Ilgili, cinsi,miktarıve özellikleriyazılımalve alımlhizmetalımlyapımişi 4734 sayılıkamuihale
kanunununilgili22/d maddeleri gereğisöz konusuişi KDV hariçKaçTL.denverebileceğinizi/yapabileceğinizi03.09.2018 tarihisaat ..11.00..... e
kadar IıÖzelldaresiPlanProjeInşaatve YatırımMÜdürlÜğüneKapalızarflabirlikteteslimedilmesiricaolunur.

~~~
S.NO CINSI " MIKTARl Birim Fiatı Tutarı

1 Sipahiler ılkokulu Çevre Düzenlenmesi Işi 1

Not:
Not: -Teklif Mektubu ekinde teklif veren gerçek ve tüzel
kişilerin T.C Kimlik Numaraları bildirilecektir.( Tüzel kişi

olması halinde, Anonim Şirketi ise Yönetim Kurulu
Üyelerinin, Limited Şirketi, Kollektif, Komandite

Şirketlerde ise şirket ortaklarının tamamının,
kooperatiflerde ise yönetim kurulu üyelerinin tamamının
bildirilecektir.) -

678 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince
sorgulama yapıldıktan sonra ödeme yapılacaktır.

i

Teklıf konusu ışın tamamını KDV.harıç TL.'na

TEYIT EDENIN
Adı Soyadı =

Teyidi yapılan Mal Alımı i Hizmet Alımı i yapım işinin teyiÜnvanı =
Imzası tarihinden itibaren ( .......... ) günü içerisinde teslimi=

yapılacaktır.TARIH =

TEKLiF VERMEYE YETKili
Kişi/FIRMA

ADI SOYADI-KAŞE-iMZA

Irtibat telefonu : O 378 228 50 22-23



•

İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: SıPAHıLER ıLKOKULU ÇEVRE DÜZENLEMESI ıŞi

Grubu: Ana Grup>lnşaat Imalatıarı
i

Birim i Miktarıimalatın Cinsi

Adet
Teknik Tarifi: DO RAMA MADENi AKSAMLARı Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı
(,A.hşap,lII1eıtCiI,PlCistik)
10 ' Menteşenin yerine takılması Adet

TeklıikTaiifi:öOGRAMAMAÖENfAKsAMLARIKapl'öOgfamalarl MadelıiAksam Bidm Fiyatı
ap, Metal, Plastik)

5

Sürgünün yerine takılması (Düşey tespit takımı) Adet
Tekııik Tarifi:ÖÖGRAMAMAÖENiAKsAMLARI Kapl"ÖOgramalarlMadeııi Aksam"Bidm Fiyatı
(Ahşap, Metal, Plastik)

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla
Y.16.050/14 : basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır m3

Lbet()n d()külrııesi (betorı rıakli dahil) i. ii TekilikTarifi: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bijilkedi kOmpresödbve
i kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım
i ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası
i ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik
, kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya
kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 20/25 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın
alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine
beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden

! korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli
her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar,

i yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği
! veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton
i bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri
i ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve karı dahil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 20/25 olan gri renkte,
l normal hazır betonun 1 rn'fiyatı:
ÖLÇÜ:

i Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
i NOT:

6

1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri
imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade
edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan

, uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.
2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine
eklenmesi zorunludur.

, 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.
i 4) Pompa .kullanılnıaması halindeı analizden POnıPCibeı(jelidüşülür,

! 1,00 m yükseklikte, 0 4,5 mm çapında 50x150 mm göz
• bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı

panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar
üzeri uygUiClilla)

Teknik Tarifi: Betonarme duvar, beton harpuşta vb. matkap ile delinince dağılmayacak yüzey üzerine, ort. 2,5 m mesafe ile çit
! direğinin monte edileceği yerlerin matkap ile delinmesi, 1,00 m yükseklikte 50 x 50x 1,5 mm ebedlarında 120 x 120 x 5 mm flanşlı
sıcak daldırma galvaniz üzeri eloktrastatik polyester toz boyalı direklerin şakülünde ve aynı doğrultuda olmak üzere 4 yerden yerine

i monte edilmesi, direkler arasına 1,00 m yükseklikte 0 4,5 mm çapında, 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma
galvaniz kaplama üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tellerin her direk üzerine min. 2 noktadan montaj klipsi ile
monte edilmesi her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç

. giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m fiyatı:
i ÖLÇÜ:
i projeısindekib()yutlCirüı:eırin(jenölçülür,

1,50 m yükseklikte 04,5 mm çapında 50x150 mm göz aralıklı min. 3
i bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı

panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar
üzeri ljygljlCllııa) . . . . .. . .

Teknik Tarifi: Betonarme duvar, beton harpuşta vb. matkap ile delinince dağılmayacak yüzey üzerine, ort. 2,5 m mesafe ile çit
direğinin monte edileceği yerlerin matkap ile delinmesi, 1,50 m yükseklikte 50 x 50x 1,5 mm ebedlarında 120 x 120 x 5 mm flanşlı

: sıcak daldırma galvaniz üzeri eloktrastatik polyester toz boyalı direklerin şakülünde ve aynı doğrultuda olmak üzere 4 yerden yerine
monte edilmesi, direkler arasına 1,50 m yükseklikte 0 4,5 mm çapında, 50 x 150 mm göz aralıklı min. 3 bükümlü sıcak daldırma

i galvaniz kaplama üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tellerin her direk üzerine min. 3 noktadan montaj klipsi ile
! monte edilmesi her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç
i giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m fiyatı:

Y.17.301/01 m

7 ,Y.17.301/03 m



İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: SiPAHILER ıLKOKULU ÇEVRE DÜZENLEMESi iŞi
iş Grubu: Ana Grup>lnşaat imalatıarı
s.

Sayfa: 2

No PozNo imalatın Cinsi
"" -j

Birim i Miktarı
TPursantaj

......J.!oL.'oCçu: ~--~_..-~ ... "r"._»~._~.~.~",,"~~ "

i projesindeki ~oyutlClrüt!:erindEln.ölçüıür.

Y.21.001/03 LPlywood il~ düzyüz~yli ~et?narme kalıbıyapılması . m2 L .
i Teknik Tarifi: Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyi yağlanmış 21 mm kalınlığında plyw()od (film kaplı) suni tahtalardan dOzyOzeyli
i beton ve betonarme kalıbı yapılması, gerekli görülen vibrasyona dayanacak şekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, bu işler için
gerekli gerekli her türlü malzeme ve zayiatı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri

i ve karı dahil, 1 m2 fiyatı:
i ÖLÇÜ:
Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmayan imalat deliklerinin çevre kalıpları
ölçüye dahil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu çıkanlmaz.
NOT:
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1) Kalıp iskelesi ayrıca ödenir.
2 Kalı tan ıkan malzeme

012 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi,
Qlrııt?şi..Yt?Y~Eirlt?~()nulrıı9ŞI

Teknik Tarifi: Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için
demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik,
müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 ton fiyatı:
ÖLÇÜ:
1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.
2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır.
3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.
4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat analizde
dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.
Çap (0)Birim Ağırlığı
mmKg/m
80,395
100,617

OKUL ÇEVRESiNDE 27M 1MliK PANEL ÇiT
OKUL ÇEVRESiNDE 94 M 0,3*0,5 EBATLARıNDA HATIL YAPILlP(400KG 12LiK DEMiR KULLANILACAK)
ÜZERINE 1,5 MliK PANEL ÇiT YAPILACAK
PANEL ÇiTTEN 0,9M GENiŞliGiNDE YAY GiRiŞ KAPıSı VE 5 M GENiŞllGINDE ARAÇ GiRiŞ KAPıSı
YAPILACAK



ihale
Makamı

iş KALEMLERi
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)

işin Adı: SiPAHiLER iLKOKULU ÇEVRE DÜZENLEMESi IŞi
iş Grubu: Ana Grup>lnşaat imalatıarı

s.
No


