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İhale
Makamı

iş GRUPLARININ MALiYETTEKi ORANLARI
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)

işin Adı: Özel idare Lojman onarımı 3. kat
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Imzası

Eki: Iş kısımlarına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri
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Menteşenin yerine takılması

Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC3 Sınıf 23-31)
..(süpürgelik dahil)
Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine
konulması
Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf)

.presli, krClft dolgulu iç kapı kanadı yapllmasl,yerine takılması

. PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara m2

b()şluklııçiftcarnlıperıCt;rE! QrıItt;şitCl~llmClŞI ,

Adet
... -+.-------+----t-

2 im i

İhale
Makamı

iş KALEMLERi PURSANTAJLARI (YÜZDELERi)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)

işin Adı: Özel idare Lojman onarımı 3. kat

iş Grubu: Ana Grup>lnşaat imalatıarı

4 analiz yık-sök 4

5 A03

6 A08

7 A10e 8 Y.21280/02
;"...

9 Y.22.001/01

10 Y22009/03

11 Y,28.645/C02

!---~'----'--~-Ahşap-parke ve--ah'şapdöşeme'-kaplaması'sökülmesi,çıkan
18.198/17/2018 . malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, ! m2

· her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı
· d~hil, ahşaPPClr~eve ahşapcji)şt;mt; ~?plClmClsısökülme i J .... 'l .
..Kaba sıva vb. yüzeyler üzerine 5 mm kalınlığında saten alçı kaplama i m2 i

... yapllmClsı _ -_.- L- J -------+-----.-t--•Gömme komütatör anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN i !
·TESISAT KıSıMLARı ! Adet 1-. ,,- - ..-"._.-- .......-"+ .....--.- ..-t------+-----+-1Her türlü ahşap, kapı kasası, kapı kanadı pencere ve camekan m2 i
sökülmesi

Gömme makaralı iç kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip)

.. r······i Birim i
Sayfa 1 1

Sayfa 1~i~~;~-rPursan~j
, (%l

S.
No Poz No imalatın Cinsi

2 27.528/2

3 780-102

Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı)
Adet
Adet

..._--+----j-

! i ;

---·4----·-·,,········---··"-·r-·--..-.-----+-.----+--1

i .

................................/ 1
Toplam: 0,0000-
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İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: Özel idare Lojman onarımı 3. kat
iş Grubu: Ana Grup>inşaat imalatıarı

S.
No

2

Sayfa 1 J 2
Poz No imalatın Cinsi Birim. Miktarı .....iPursani~rı

··W. '" .. •• '''''''''''''''''''''''''''~''~'''_''_.~.~ ....ı.(_oYo_,_) +-'
Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi, çıkan

18198/17/2018! malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, m2 i
. • her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı .

,dahil, ahşapparke ve cıhşClPdöşem€J ~apIClnıClSIsi)~Ülnı€J L
27.528/2 Kaba sıva vb. yüzeyler üzerine 5 mm kalınlığında saten alçı kaplama i 2 i

.yapılnıcısı L '" L... )"1
Teknik Tarifi: Kaplanacak yüzeylerin; temizlendikten sonra hazırlanan saten alçı harcının (Poz no: 10.061/2) çelik mala ile düzgün
ve pürüzsüz bir yüzeyelde edilinceye kadar çekilmesi, gerektiğinde zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzen e
ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m2 fiyatı.
ÖLÇÜ: 1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dahil) hesaplanır.
2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.
3) Bütün boşl~kJarve diğer cins kaplarrıayüz€JyleridÜşÜlür . .

Gömme komütatör anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN
TESiSAT KıSıMLARı

3 . i
780-102

Adet

4

Teknik Tarifi TS 4915 EN 60669-1'e uygun, birim fiyat no 780-101 ile aynı, yalnız komütatör-"anahtar.

i k k 4 Her türlü ahşap, kapı kasası, kapı kanadı pencere ve camekan m2ana ız yı -so sökülmesi
. t-'-

Teknik Tarifi ldarece sökülmesine karar verilen her türlü ahşaptan yapılmış, kapı kasaları, kapı karıatları, pencerelerin ve
camekanların itinalı bir şekilde sökülüp, idarece gösterilen yere istiflenmesi ve idareye teslim edilmesi, inşaat yerindeki yükleme,
yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m2 fiyatı.
ÖLÇÜ. Sökülen imalata,ait olduğu imalat poz numarasında belirtilen ölçü şekli aynen
uygulanır.

A03 ........• Görrınıe rrıakaralı iç kapıkilidinin yerine ta~llrrıasl (Genişve dar tip) i Adet i
Teknik Tarifi: DOGRAMA MA[)ENi AKSAMLARfkapl Dogramaları MadenIAksamBi~mF1yat;--- c__ -". "---

j(.Ahşap, Metal, F'lastik) T __--------T----~
A08 • Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) i Adet i i i

.' 'tek;' ik ,.ariii: .[)OC,RAMA MA[)ENI AKSAMLARı Kapı OogramajarlM'aderıi Aksam Birim'Ffyati ""-..,,"----"-'_..,,-----------------l-j
• (Ahşap, Metal, Plastik) i

~~OknikTarifi Dô~:~r~ı~~~::eK~A~~::; Kapı [)oğramaları Madeni Aksam Birim J__ ,,_.._~
. (Ahşap, Metal, Plastik) T

y.21.;~0/0; .... Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC3 Sınıf 23-31) m2

(süpürgelik dahil) j
Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun, laminat yer kaplaması döşenmeye uygun hale getirilmiş yüzey üzerine, 2 mm ;
kalınlıkta polietilerı şiltenin serilmesi ve üzerine kendinden klipsli (geçmeli) AC3 Sınıf 23-31 laminat yer kaplamasının tekniğine
uygun şekilde döşenmesi ve süpürgeliklerin duvara monte edilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her
türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m2 fiyatı:
ÖLÇLJ Projedeki ölçülere göre kaplanan bütün alanlar ölçülür. Süpürgelikler için ayrıca ödemeycıpılmaz.

. Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerineY.22.001/01 m2
konulması .

Teknik Tarifi Projesine göre iç kapılara i. kalite beyaz çamdan (köknar), temizi en az 45 mm kalınlıkta masifkasa ve temizıerı az
22 mm kalınlıkta iki taraflı pervazın yapılması, duvara konacak üçer adet takozlara tespit edilmesi, gerektiğinde pervaz ya da kasa
kenarına, çıta konulması, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, araç, gereç, işçilik, işyerindeki, yatay ve düşey taşıma,
boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, (boya ve cila hariç) 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ: Projesine göre yapılan kasa ve pervaz alanı hesaplanır.
NOT: Çıta ölçüye dahil edilmez.

10 'Y 22 009/03 Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) m2

.' ; ;. presli, kraft dolgulu içkapı kcınadı yapiınıası, yerin€Jtakılnıcışı.................. . L ;;_ ,, __ .L --:-1
Teknık Tarıfı: Projesine göre; beyaz çam kerestesınden temızı en az 42 mm kalınlıkta olacak şekılde, temızı en az 32 mm kalınlıkta •
ve seren başlıklarından yapılan çatkı arasına 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 4 mm odun lifi levha
(MDF) prese etmek suretiyle iç kapı kanadı yapılması, her iki yüzü laminat kaplanması ve yerine takılması için çivi, vida, tutkal ve
benzeri her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve madeni aksamların yerine

i takılması, kapı kanadının yerine takılıp alıştırılması, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, (madeni aksam bedeli hariç) 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ
1) KapI,kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu Ölçüyekapı kasaları dahil edilmez.
2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. (Sabit,
kanatlar telaro kasa şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.)
NOT
1) Genelolarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları,
sürgü, stop lastikli tampon. menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir
2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dahıldir.

Y 28 645/C02 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara
boşluklu çift camiı pencere ünitesi takııması,

. +

5

6

7

8

9

,-_ ·············..··..········1

11

Teknık Tarifi: 4+4 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu çift camiı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam



ihale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: Özel idare Lojman onarımı 3. kat
iş Grubu: Ana Grup>lnşaat imalatıarı

S.
No PozNo imalatın Cinsi

yuvasına takozların kon ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ve fitilinin yerine oturtulması, takozları .
dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay
düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m2
fiyatı:
ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.
I'J()T _Profilve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir

Oska/01



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCA TIONAL PRODUCT

P1 80 120

P2 45 80 P1 80 120
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L~~~~~ôMfk 4 ...,Projede işaretli kapısökülecektir.
f}'.22:oo9i03 .... sökülen kapı yerine pozuna uygun yeni kapı aksamlarıylabirliktemonte
, A03 edilecektir. işaretli kapı yerinde ölçü alınarakidareninistediğirenkve.~g. modelde montajı yapılacaktır.
Y.21.280/02 Projede işaretlenmiş Olansalon, hol Ile koridorlaminat

..........., 18.198/17/2018 kaplanacaktır.Laminatdöşenecek mekanlarınbirbiri ile kotları
eşitlenecektir. Salon hol ve koridorzemin kotlarınıeşitlemekiçingerekli
yerlerde mevcutta bulunanzemin kaplamasökümüyapılacaktır.
Laminat kaplamanın renk ve modeli idare tarafındanseçilecektir.

'Pi()jede.işareıli··pericere canlı degfşeceklii .•·.•••••••••···..·..·•..•................•••••..•.....•.••
.Projede işaretli olan salon giriş açıklığiçevresineuygulanaiı
kartonpiyerin bir kenarındakidikey uygulamadüşmüştür.Yerine
geçmişte yapılan kartonpiyerinaynısı alçı ile oluşturulacaktır.
Binadakıanahtarlar değiştirilecektir

, Y2$.Q4ti/C02'-------, 27.528/2
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