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Adı Soyadı -
Ünvanı =

Teyidi yapılan Mal Alımı i Hizmet Alımı i yapım işinin teyi

Imzası =

tarihinden itibaren ( .......... ) günü içerisinde teslimi

TARIH =

yapılacaktır.

Irtibat telefonu : O 378 228 50 22-23



İhale
Makamı

iş GRUPLARININ MALiYETTEKi ORANLARI
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir) Sayfa 1/1

işin Adı: YUVA ANAOKULU ONARıM IŞI

1 Inşaat Imalatıarı

2 Mekanik Tesisat

3 Elektrik Tesisatı
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ONAY
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Adı Soyadı

Imzası



İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: YUVA ANAOKULU ONARıM işi
iş Grubu: Ana Grup>inşaat Imalatıarı
s. imalatın Cinsi

10 mm Oluklu Polikarbonat Levha, içleri oluklu levhalardır.

2
EI ile sert toprak kazılması (kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve m3

çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)
Teknik Tarifi: Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde
serilmesi, imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, bunların düzeltilmesi için her türlü
malzeme ve zayiatı. işçilik, araç ve gereç giderleri müteahhit genel giderleri ve karı dahil, (taşımalar hariç) 1 m' fiyatı:
ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.NOT: 1)Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın
sağlanamadığı iş mahallerinde)veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma
ve SiT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının

alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.2)Kazl miktarı toplamı 10.000 m" Ü aştığı takdirde, 10.000 m3 Ü aşan miktar için, kazı ne ile yapılmış olursa olsun "makine ile kazı
birim fiyatı", ilk 10.000 m3 Ü için ise (a) fıkrasındaki hüküm uygulanır.
a) Kazı miktarı toplamı 10.000 rn" den az olduğu takdirde, kazının; el ile yapılan miktarı için "el ile kazı birim fiyatı", makine ile
yapılan miktarı için ise "makine ile kazı birim fiyatı" uygulanır.
18.198/28/A Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere m2

cl0ğrall1as~nın ~ökülll1esi ~~.
Teknik Tarifi: PVC ve alüminyum pencere doğramasını yeniden kullanılabilecek şekilde itinalı olarak sökülmesi, çıkan malzemelerin
istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, i
alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğraması sökülmesinin 1 m2fiyatı:
ÖLÇÜ: Söküm yapılan kapı, pencere alanı ölçülür.
NOT: Sökümdençıkanmalzemeler idareye aittir.

A03 Gömme makaralı iç kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip)
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENi AKSAMLARı Kapı DOğramalarıMadeni Aksam Birim Fiyatı
(Ahşap, Metal, Plastik)

A08 Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı)
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARı Kapı ö6~ramalarl Madeni Aksam Birim Fiyatı

. (Ahşap, Metal, Plastik)
MSB.660/A1 3 cm Renkli Mermer Plaklarla Tezgah Üstü Kaplaması Yapılması

14.002

• 3

Adet
4

Adet
5

m2

6 Teknik Tarifi: Mutfak vb. Mahallerdeki tezgah üzerlerinin 3 cm kalınlığında renkli mermer plaklardan maksimum parça
kullanılarak kaplanması, duvarla birleşim yerlerine aynı mermerden süpürgelik konulması, eviye boşluğu açılması, damlalık
yapılması, mermer plak kenarlarının pahlanması için, işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki
yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 m2 fiyatıdır.
Ölçü: Mermer kaplama yapılan tezgah üzeri alanı hesaplanır. Süpürgelikler hesaba katılmaı;.

MSB.922/A 13 mm Compact Laminat ile Bölme Panosu ve Kapı Yapılması m2
Teknik Tarifi: Emprenye selülözik esaslı fiber levha tabakalarının imalatı esnasında tüm katmanları ile birlikte ısı ve yüksek basınç
altında preslenmesi ile elde edilen 13 mm kalınlıktaki masif levhaların atölyelerde proje ve detaylarına göre seçilen ölçü ve
renklerde hazırlanması, gerekli kenarların yuvarlatılması, birleşim yerlerinde silikon kullanılması, hazır hale getirilen cornpact
laminat levhaların montaja hazır hale getirilmesi (aksesuar bedelleri hariç), aksesuar montajının yapılması, yerine takılıp,
alıştırılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, yatay ve düşey taşımalar, yükleme-boşaltma,alet edevat giderleri, nakliye,
müteahhit karı ve genel giderler dahil1m2 fiyatı:
Ölçü: Projedeki boyutlarÜzerinderı alarıl hesaplanır.

SERAMiK S 'k' f~ 'b' k i' ökül . 2SÖKÜMÜ eramı ayans v . ap ama so u mesı m

Y.18.001/C11 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190x85x190 mm) ile duvar m2
yapılması .. . .

Teknik Tarifi: Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması,
inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit

genel giderleri ve karı dahil, 1 m2fiyatı:
gLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden besaplanır. O, 10~rn2deırıküçü~ ~()şlukIClrd9şülrneıZ,

Y.19.085/023 Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 3 kat m2
hC3linde topla~1l11,5 111111 kClIII1II~ta.su yalıtlll1l.yapILIl1_c:ı~1 ~.. ~..' . "

Teknik Tarifi: Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı
engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun şekilde yıkanması, yüzeyler kuruduktan sonra,
birinci kat olarak elastomerik reçine esaslı sıvı plastik yüzey kaplama malzemesinin su ile maksimum 1/4 oranında inceltilerek fırça,
rulo yada püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda yüzeye uygulanması, ikinci ve üçüncü katlarda elastomerik reçine esaslı sıvı
plastik kaplama malzemesinin inceltilmeden, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süreler dikkate alınarak, bir önceki kat
uygulamaya dik şekilde fırça, rulo yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve
gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile
müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m2fiyatı:
ÖLÇÜ: Projedekiölçülere göre yalıtım yapılanbütün yüzeylerhesaplanır.

Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya
yapılması (içcephe)

7

8

9

10

m2

11 Y.25.003/07
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İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: YUVA ANAOKULU ONARıM iŞI
iş Grubu: Ana Grup>inş~at imalatıarı Sayfa 2 i 2. . . .Pursantaj

S. Poz No imalatın Cinsi , Bırım. Mıktarı , (%)
No .,.'. '.' .' .. . . m •. m ..•.•.•.•.•••.. ' _----. _ •••••••" •••• -.~··· ..·-----_ _·_··· ..·1

~_.._ .... "TeknikTarifi: Eski bOyall"yozeyıerinterfırÇa,Zıi11Paraveyamekanfk'yôiıa-temizıenmesi, gerekli alçı tamirinin yapılması,
zımparalanması, 0,150 kg su bazlı astar sürülmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı yarımat boya yapılması '
için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m2 fiyatı.
ÖLÇÜ: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. .
NOT 3 m den yüksek duvar ve tavanıarda ayrıcaiş iskelesiVerilir. Sıva için iş iskelesiVarsa, ayrıc,aboyaY,averıımez,

40x40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özeııiğinde,
12 Y.26.007/405A ı'kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme m2

I<cıPICln:ıClSı.ya,P~..rııClsJ (I<Cl~2YClJ)I§!I~~~I~~il~L~-~_.- _ .. . . .... _.-_.~. _._.L ...._. --- ..-_ ..•._.

Te'knikTarifi: OnaylanmıŞdetay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan
arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelli~i azaltılmış, açık bekletme
süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 40 x 40 cm anma ebatlarında her türlü desen ve
yüzey özelliğine sahip, ı'kalite, renkli, sırlı porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak
döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz
dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç
giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m2 fiyatı:
Ölçü Kaplanıa yapılan yüzey ve veırsa_süp(irgeılikpr.sı~~i(j~.erirıcle.l<iölçijJ.e.re.göre.~El~apleıı:ı!r,....

30x60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde.
13 Y.26.007/410A ı'kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme

...kaplanıClsıyapılnıa~1 (kar2Ycıpıştırıcısl il~) . . .
i Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan

arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme
süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 30 x 60 cm anma ebatlarında her türlü desen ve
yüzey özeııi~inesahip, ı'kalite, renkli, sırlı porselen karonun. mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak
döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz
dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç
giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m2 fiyatı:
Ölçü: Kaplamayapılan yüzeyVeVarsasüpürgelikprOje~i.ÜZeırindeki ölçÜleregöre hesaplanır, .

14 Y.27.501/08 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması m2

. Teknik Tarifi: 1 m' mil kumuna 350 kg çimento katılmasıyla hazırlanan harçla önce bir tabaka serpme atılması ve üzerine aynı

. harçla bir defada beton veya betonarme yüzeyler üzerine ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, duvar yüzeyinin
temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme,
yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ: Sıvanan bütünyüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

15 Y.27.581 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması m2

Teknik Tarifi: Proje ve detay projesine göre, tesviye tabakası yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması,1 m' &şli kuma 2ÖÖ i<.g
çimento katılarak elde edilen harçla ortalama 3 cm kalınlı~ında mastarında sıkıştırılarak tesviye tabakası yapılması, gerektiğinde
sulanması, harç ve benzeri artıklardan temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme,
yatayve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇU: Tesviye yapılan yerin alanı projesi (iZeırindenhesaplanır, . .

m2

•



TESisAT MAHAL liSTESi

işin Adı: YUVA ANAOKULU ONARıM ışı
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

Sıra
No

Paz No Tanımı

072-301

3 073-201

4 079-600

EN#1036)
Çocuk Kuııanımına
ve Tesisatı, Çocuk Il"ııı",n,,,,,"'''' Uygun Rezervuarlı
Klozet ve Tesisatı, KENDINDEN REZERVUARLI AZ SU
TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESIsATı (TS 800

5 094-400

11 210-624



İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: YUVA ANAOKULU ONARıM IŞI
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik ,-~sisat ' Pursantaj

S. Poz No imalatın Cinsi , Birim. Miktarı ." (%)
._"No <~~<<'.~ «~~-~TezgahaltiVeYa··tezgah ôstÜovaiiavaboTakriben«40x50 cm:~'-<-'<--~''Adet . ".~~~«~." ..<. 4

071-108 . LAVABOLAR (TS 605) . .. ." .. . ..\.. . \ . .. .
Teknik Tarifi: Belirtilen cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu veyasabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun mont~ı elemanları ıle
birlikte, işyerinde temini, yerine montaiı. Not: Renklı sırlı seramıkten kullanılması durumunda rnontajlı fiya~~~rVo 15 arttırılacak
montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemelerı Yönetmelıgıne uygun, CE uygunluk
işareti ile olarakpiyasayaarz edilmiş .. .. . .

. Birinci sınıf (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817, Sifon TS-EN 274-1-
2-3), Gömme tip bataryalı (Lavabo üzerine monte edilir tip pirinçten
kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil) pirinç kumandasız
sifonlu, LAVABO TESISATı

Teknik Tarifi: BFT.o71-Ööo'deadı geçerı lavat)()lar ile bidikte kullamlmak üzere pirinçten kromajlı veya plastik esaslı (acetal
copolymer) kalite belgeli, 15 mmlik musluğu ve rozeti veya bataryası TS-EN 274-1-2-3'e uygun belgeli, sökülüp temizlenebilir tipte,
6 cm koku fermetürlü en az 16 cm uzatma parçalı ve rozeti, pirinçten kromajlı veya sert plastik esaslı TS-EN 274-1-2-3'e uygun
ölçüde sökülüp temizlenebilen en az 80°C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 32 mm sıkışmalı lavabo sifonu ve pis su borusuna
bağlantı adaptörü ile birlikte işyerinde temini, montajı ve işler halde teslimi(Pis su akıtmaborusufiyata dahil değildir)

3 073-201 Takriben 40x50 cm, Kristal cam, AYNALAR (TS 5229 EN#1036) Adet
Teknik Tarifi Cam kalınlığı 5rl1ııı, ayrıa kerıarı r()(ıajlı,ayrıaÜzerirıdeşeritler ()ldu~Ubda,şedtler bizoteli olacaktır. öuvara
vidaları pirinç malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamalı veya paslanmaz çelikten olacaktır. Ayna duvar askısı vida ve
dübeller ile duvarda yerine morıta]ı. Aynalar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak, CE uygunluk işareti ile

piyasaya arz edilmiş olacaktır.
Çocuk Kullanımına Uygun Rezervuarlı Alafranga Hela ve Tesisatı,
Çocuk Kullanımına Uygun Rezervuarlı Klozet ve Tesisatı,
KENDINDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA
VETEŞiŞ~:T1 erS 800 ı::N 9!?7} .< ~ ... '

Teknik Tarifi: Takribi 30*55*30 cm ölçülerinde; en az 4 litre ile tam yıkama yapabil?en ve üzerine sırlı seramik rezervuarı
bağlanabilen; beyaz yada renkli sırlı seramikten TS EN 997+A1 standardına uygun ve kalite belgeli klozeti; sert plastikten otunma
yeri kapağı; pirinçten kromajlı rezervuar ve taharet ara muslukları; kademeli basmalı boşaltma grubu ve su girişi alttan monte
edilen doldurma grubu olan rezervuar iç takımı; plastikten taharet borusu ve rozetleri ve klozet montaj seti ile birlikte temini; yerine

i montajı ve çalışır halde teslimi. (Klozetler 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak
, piyasaya arz edilmiş olac;_ak!ırj
094-400 Kağıtlık (paslanmaz çelik)

Sayfa 111.

Tk
2 072-301

Tk
4 079-600

5
Teknik Tarifi: Paslanmaz çelik sacdan kağıtlığın kromajlı tespit vidaları ve özel takoz veya dubelleri ile birlikte işyerinde temini ve

, yerine rnontajı.
097-303

Adet
6

7

Sert plastik 15x15 cm, Yer süzgeci (TS-327/3'e göre)~.•... _~'.-.__ ....•.~~_._-~ _- .~- . _ .."..-"_ .... _ ... __ .~ ~
Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su
boruları

Teknik Tarifi: TS EN IS615S74=2'ye'uygurı,poiipropilerı (PPR=cj, Tip; 3terı ıııaıııUIveSa~lıkBakanl;glrı(j'arıjçıııe suyuborusu
olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 "C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme
ve işçilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödeneı;ektir.

Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su

boruları
Teknik Tarifi TS EN iSO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten marnül ve Sağıık Bakanlığından içıııe suyu'b()rUSU.
olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyotenm
kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 "C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme
ve işçilik dahil) rvl0rıtajmalzeme~erininJ)_eclElIIElri~yrlg.ai:idElne.ı;El~!~c.~ .... ..
204-401 Sert PVC plastik pis su borusu (geçme mutlu, çap: 50-40 mm, et m

kCllınlığl 3 III lll) ~~<~-~ ~ .. ~~. ~.. ' ••••••••••••• ~ •••••••••••• ~ ••• ~ ••• ~... ..' • •••••• ••••• ••• ~ ••••••

Teknik Tarifi: TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma mutlu olarak

yerine montajı

m
204-3102

m
8 204-3103

9

10
Sert PVC plastik pis su borusu (geçme mutlu, çap: 100-110 mm, et
kalınlığı 3 mm)

Teknik Tarifi: TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak

yerine montajı

m
204-403

11
200 mm (3/4"), Pirinç, preste imal edilmiş tetlon (PTFE), contalı, tam
geçişli, vidalı, KÜRESELY,A.NAL~RcrS3148)

Teknik Tarifi: 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz
çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde

temini ve yerinemontaJL

Adet
210-624
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2

• _ "s;va·üstu:min·:~36X66'ebatıarındaL.E[Yıitavanarmatüro(ışIk'akıSıen . Adet.
742 1103 az 1.500ını, tÜketim değerien fazla 18VV olan) .. ,
. Teknik Tarifi: Gövdesi en az 0,5 mm, çerçevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmiş, en az 1 mm kalınlığında opal PMMA

difüzörlü, en az ıP 40 koruma derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde

teslimiBütün led armatürler; ENEC sertifikalı sürücülü ve sürücü PFC değeri en az 0,95 olacaktır. Kullanılan ledler IESNA LM-80 belgeli
olacaktır. Armatürlerin kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L70) saat, armatür renksel geriverim değeri
(CRI) en az 80 olacaktır ve homojen ışık dağılımına sahip olacaktır. Armatürler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN
60598-2-2 standartlarına, armatür sürücüleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarına ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim
Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır.
Armatürler akredite bir labaratuvardan alınmış IESNA LM-79 standartlarına uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, ıP
koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardına, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardına göre yaptırıimış
olacaktır. Ayrıca armatürler Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun üretilmiş olacaktır. Not: Led
armatür pozlarında belirtilen ışık akısı (Im) değerleri armatürün çıkış değeridir, tüketim gücü ise armatürün şebekeden çektiği

toplam gücü ifade eder.
742-1153 ~~1e~s~~'f~~:~e~~IJ1~;~~ght)armatür (ışık akısıenaz 800 ı~,t~k~ti~ 'Adet .

Teknik Tarifi: Gövdesi ve soğutucu kısmı aliminyum döküm olan, opal PMMA difüzörlü, en az ıP 40 koruma derecesine sahip
arrnatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi
Bütün led armatürler; ENEC sertifikalı sürücülü ve sürücü PFC değeri en az 0,95 olacaktır. Kullanılan ledler IESNA LM-80 belgeli
olacaktır. Armatürlerin kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L70) saat, armatür renksel geriverim değeri
(CRI) en az 80 olacaktır ve homojen ışık dağılımına sahip olacaktır. Armatürler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN
60598-2-2 standartlarına, armatür sürücüleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarına ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim
Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır.
Armatürler akredite bir labaratuvardan alınmış IESNA LM-79 standartlarına uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, ıP
koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardına, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardına göre yaptırıimış
olacaktır. Ayrıca armatürler Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun üretilmiş olacaktır. Not: Led
armatür pozlarında belirtilen ışık akısı (Im) değerleri armatürün çıkış değeridir, tüketim gücü ise armatürün şebekeden çektiği

...toplam gücü ifade eder.:780-101 Gömme normal anahtar erS 4915 EN60El69-1), AYRI yApILAN'" .

TESISAT KıSıMLARı Adet.
Teknik Tarifi: TS 4915 EN 60669-1 'e uygurı sıva altırıda k.uııanııacakşekilde, :250 ve. erı az:5A.e dayarıabilec:ekkorıtak.ıarıve ..... ,
vidalı bağlantı uçları bulunan, yanmayan malzemeden gövdeli ve kapaklı normal anahtar temini, işyerine nakli, kasası her nevi ufak

. malzeme ve işçilik dahil yerine montajı ilE'ıbirli~te,.

3



MEKANİK TESİsAT GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAPILACAKLAR
***Projede gösterilen kız ve erkek öğrenci wclerinin tüm temiz su ve pissu
tesisatı yenilenecektir.
***Yenilenen wclerin klozet ve viirifiye malzemeleri pozuna uygun
yenilenecektir.
*** Mutfak ve rögar arasındaki pissu bağlantısına s konulacaktır.

A - GENEL HÜKÜMLER

l-Yapım süresince gerek duyulan her türlü testlerin şantiyede yapılması ve/veya idarenin
onaylayacağı laboratuarlarda yaptırılması yüklenicinin yukumlulüğundedir Bu işler için
yükleniciye hiçbir bedel ödenmeyecektir. Testler yüklenici ve idarenin teknik elemanları ile
müştereken yapılacaktır.
İhale dökümanlarında "gün" olarak belirtilen bütün süreler, aksi belirtilmediği sürece takvim

günüdür.

2-Projelerede belirtilen Tüm imalatlar. Türk Standartlarına, Yürürlükteki Teknik Mevzuata,
Deprem Yönetmeliğine ve Teknik Şartnamelerde belirtilen birimfiyat tariflerine uygun olarak

yapılacaktır.

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

ş-Sonradan yapılması zorunlu olan işlere ait projeler yüklenici tarafindan yaptırılacak ve

ilgili mercilere onaylattırılacaktır.

S-Tum imalatlar yapıldıktan sonra gerekli sızdırmazlık testleri yapılacaktır.

6- Mahallisteleri ihaleye esas uygulama projelerine dayalı olarak hazırlanmıştır.
Proje ile ile mahallistesi arasında bir çelişki olması durumunda, sözleşme ve eklerinde bu
konular ile ilgili başka bir düzenleme mevcut ise bunlara başvurulabileceği, bunun mevcut
olmaması halinde, projeninfen ve sanat kurallarına, tekniğine, şartnamesine, işin mahiyet ve
niteliğine göre eksiksiz ve kusursuz tamamlanmış olması durumunda, ihaleye esas proje dikkate
alınacaktır.
NOT;Teknik şartname,mahal listesi ve poz listelerinde geçen Çevre ve Şehireilik Bakanlığı
birim fiyat tarifleri ve standartları söz konusu imalatıarın yapılması esnasında Proje,
ataşman ve mahal listeleri ile birlikte Uygulanacak olup Çevre ve Şehireilik Bakanlığınca
birim fiyatları poz numaraları imalatıarın teknik tarifini açıklamak için kullanılmıştır. İşin
yapılması esnasında proje kapsamında unutulan bir imalat var ise bu imalatta (yapılacak
imalatıara ilişkin açıklamalar poz kalemleri ,proje ve ataşmanlarda ve teknik şartnameler
isteklilere verildiğinden ) ek bir ödeme talep edilmeden yapılacaktır. Ayrıca mahal listelerinde
ve Poz cetvellerinde belirtilen pozların açıklamaları bu teknik şartnamede belirıilmemiş.eksik
belirtilmiş yada unutulmuş olması halinde bu pozların geniş açıklamaları Çevre ve Şehireilik
Bakanlığınca birim fiyat kitapçığında yazılan tarifler aynen geçerli olacaktır.



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCA TIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCA TIONAL PRODUCT
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