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SAYı

TEKLIF SAHIBININ

[Adı Soyadı/Tıcaret Unvanı
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Tebligat Adresi
.................................................................................

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
..................................................................................

Vergi Numarası
..................................................................................

T.C.Kimlik Numarası
..................................................................................

Telefon No
..................................................................................

Faks No
..................................................................................

E-Mail
..................................................................................

Kabagöz ılkokulu Onarım
Işi Ile Ilgili, cinsi,miktarıve özellikleriyazılımalve alımlhizmetalımlyapımişi 4734sayılıkamuihalekanununun

ilgili 22/dmaddelerigereğisözkonusuişi KDVhariç KaçTL.denverebileceğiniziIyapabileceğinizi13.09.2018tarihi saat ..14.00.....e kadarii Özel

ldaresiPlanProje[nşaatveYatırım"'''''QO ne Ka"ı' zarftablrlikteteslim""iime'i rica"'"'~'~T

- pıar pro~~ım MüdürV.

S.NO CINSI
MIKTARl BirimFiatı Tutarı

1 KabagözılkokuluOnarım 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.

.
TeklıfkonusuışıntamamınıKDV.harıç TL.na

TEKLiF VERMEYEYETKiLI
Kişi/FiRMA

ADI SOYADI-KAŞE-iMZA

TEYITEDENIN
!AdıSoyadı = TeyidiyapılanMalAlımı / HizmetAlımı / yapımişininteyi

Ünvanı = tarihinden itibaren ( ) günü içerisindeteslimi

Imzası
..........

= yapılacaktır.
TARIH =

Irtibattelefonu : O 37822850 22-23



İhale
Makamı

iş KALEMLERi
işin Adı: Kabagöz ilkokulu Onarım işi

No Poz No

iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat>Kalorifer Tesisatı
S.

imalatın Cinsi

1026-004

2 52-1101

3 62-201

4 164-300

5 165-708

6 170-401

7 173-103

8 173-305

9 173-306

10 201-104

11 201-105

12 201-107

13 204-943

14 204-944

15 204-945

16 210-625

17 210-626

18 210-705

19 210-706

20 216-904

21 241-366

22 Y 23167

6 kg, ABC Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler
(40.000 kcal/h) 46 kW, Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı)
Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında)
Termometre (madeni) çap: 100 mm, 120 C bölüntülü
Manometre (çap: 100 mm, 5 Atü'ye kadar bölüntülü)
Panel radyatör, (Tip 22) 600

Köşe tip termostatlı radyatör musluğu (çap: 15 mm (1/2"))
Kollektör borusu (dikişli, çap: 108/3.71 mm)
Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 40 mm)
Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 50 mm)
Dikişli siyah boru 1/2"
Dikişli siyah boru 3/4"
Dikişli siyah boru (1 1/4")

25 x 3,7 mm, AI folyo katmaniı metal-polimer kompozit Pe-Xa borular
32 x 4,7 mm, AI folyo katmaniı metal-polimer kompozit Pe-Xa borular
40 x 6,0 mm, AI folyo katmaniı metal-polimer kompozit Pe-Xa borular
250 mm (1"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam
geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)
320 mm (1 1/4"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı,

; taın geçişli, yidalı, .I<ÜRı=Sı=LVAN,A.~AR(IS 314Ş)
320 mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz
çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli
contalı, üç parçalı, flanşlı KÜRESEL VANALAR (TS 3148)
40 0 mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz
çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli
contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)
Debi m3/h (3-6) basınç mSS (3#5), Değişken Devirli (Frekans
Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası: Islak rotorlu düz boruya takılabilen
sirkülasyon pompaları
(1 1/4") 42 0 mm.- 10 mm, Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen
Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı
Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve
yerine konulması (su depoları ve benzeri)

Sayfa: 1
Birim Miktarı

Adet

Adet

Adet

Adet

m

Adet

m

Adet

Adet

m

m

m

m

m

m

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

m

kg



TESisAT MAHAL LisTESi

işin Adı: Kabagöz ilkokulu Onarım işi

iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat>Kalorifer Tesisatı

o
<ı:
_J

Sıra <ı:
Paz No Tanımı i

No <ı:~
-""
(ii.

Birim roco

Sayfa: 1

(40.000 46 kW, Sıcak Su Üretici, Çelik
2 152-1101 Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer Adet +

konstrüksiyon basıncında)

3 162-201 Termometre (madeni) çap: 100 mm, 120 C bölüntülü Adet +

4 164-300 Manometre (çap: 100 mm, 5 Atü'ye kadar bölüntülü) Adet +

5 165-708 Panel radyatör, (Tip 22) 600 m +

6 170-401
tip termostatlı radyatör musluğu (çap: 15 mm Adet +

tt 7 173-103 Kollektör borusu (dikişli, çap: 108/3.71 mm) m +

8 173-305 Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 40 mm) Adet +

9 173-306 Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 50 mm) Adet +

10 201-104 Dikişli siyah boru 1/2" m +

11 201-105 Dikişli siyah boru 3/4" m +

12 201-107 Dikişli siyah boru (1 1/4") m +

13 204-943
25 x 3,7 mm, AI folyo katmaniı metal-polimer kompozit m +
Pe-Xa borular

14 204-944
32 x 4,7 mm, AI folyo katmaniı metal-polrner kompozit m +
Pe-Xa borular

15 204-945
40 x 6,0 mm, AI folyo katmaniı metal-polimer kompozit m +
Pe-Xa borular
25 Ql mm (1"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE),

16 210-625 contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS Adet +
3148)
32 Ql mm (1 1/4"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon

17 210-626 (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR, Adet +
(TS 3148)

tt
. 32 (o mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu

18 210-705
paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten Adet +
veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı,
KÜRESEL VANALAR (TS 3148)
40 Ql mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu

19 210-706
paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten Adet +
veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı,
KÜRESEL VANALAR (TS 3148)
Debi m3/h (3-6) basınç mSS (3#5), Değişken Devirli

20 216-904 (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası: Islak rotorlu Adet +
düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları

21 241-366
(1 1/4") 42 Ql mm.- 10 mm, Alüminyum Kompozit Film m +
Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı

22 Y 23 167
Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferıt imalat kg +
yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri)



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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KABAGÖZ İLKOKULU ONARıM isı MEKANİK TESİsAT GENEL
TEKNİK ŞARTNAMESİ

A - GENEL HÜKÜMLER

1- Yapım süresince gerek duyulan her türlü testlerin şantiyede yapılması ve/veya idarenin
onaylayacağı laboratuarlarda yaptırılması yüklenicinin yukümlülüğündedir. Bu işler için
yukleniciye hiçbir bedel odennıeyecektir. Testler vüklenici ve idarenin teknik elemanlan ile
muştereken yapılacaktır.
ihale 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.
-t-Sonradan yapılması zorunlu olan işlere ait projeler yüklenici tarafindan yaptınlacak ve
ilgili mercilere onaylauırılacaktır.
5-Tüm imalatlar yapıldıktan sonra gerekli sızdırmazlık testleri yapılacaktır.
6- Mahallisteleri ihaleye esas uygulama projelerine dayalı olarak hazırlanmıştır.
Proje ile ile ma/w/listesi arasında bir çelişki olması durumunda, sözleşme ve eklerinde bu
konular ile ilgili başka bir düzenleme mevcut ise bl/nlara başvurulabileceği, bunun mevcut
olmaması halinde, projeninfen ve sanat kurallarıncı.tekniğine, şartnamesine. işin mahiyet ve
niteliğine göre eksiksiz ve kusursuz tamamlanmış olması durumunda, ihaleye esas proje dikkate
alınacakıır.

YAPILACAKLAR

*Mevcut Kazan dairesine projesine göre yeni imalat kalorifer kazanı.kolektör
grubu,sirkülasyon motorları ve açık genleşme deposu imalatıarı yapılacaktır.
*Eski okul binasında kalorifer petekleri olmadığından kalorifer hatları ve kalorifer
petekleri projesine göre konulacaktır.En sondaki kalorifer peteklerine otomatik pürjor
konulacaktır.
*Ek binada kalorifer hattı mevcut olup sadece kazan dairesi ile ek bina arasındaki bağlantı
yapılacaktır.
*Kazan dairesi ve toprak altındaki tüm boruların izolasyonu yapılacaktır.
*Genleşme deposu kazan dairesi çatısına konacaktır.

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 imalatlarm teknik tart/ini açıklamak için kullanılmıştır. işin
yapilması esnasında proje kapsamında unutulan bir imalat var i..se bu imalatta (yapılacak
imalatıara ilişkin açıklamalar poz kalemleri .pıoje ve aıaşmanlarda ve teknik şartnameler
isteklilere verildiğinden) ek bir ödeme talep edilmeden yapılacaktır.Ayrıca mahal lisıelerinde
ve Paz cetvellerinde belirtilen pozların açıklamalarz bu teknik şartnarnede belirtilmemiş.eksik
belirtilmiş yada unutulmuş olması halinde bu pozların geniş açıklamaları Çevre ve Şehireilik
Bakanlığınca birim fiyat kitapçığında yazılan tarifler aynen geçerli olacaktır.


