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Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü

TEKLIF MEKTUBU
TARIH 31.10.2018
SAYı

TEKLIF SAHIBININ
IAdl Soyadıilıcaret Unvanı .................................................................................
Tebligat Adresi .................................................................................
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ..................................................................................
Vergi Numarası ..................................................................................
T.C.Kimlik Numarası ..................................................................................
Telefon No ..................................................................................
Faks No ..................................................................................
E-Mail ..................................................................................
Kozeağız Ahmetler Ortaokulu WC Onarım Işi Ile Ilgili, cinsi,miktarıve özellikleriyazılımalve alım/hizmetalımlyapımişi 4734sayılıkamu
ihalekanunununilgili22/dmaddeleri gereğisöz konusuişi KDVhariçKaçTL.denverebileceğiniziIyapabileceğinizi02.11.2018tarihisaat
..14.00.....e kadarIıÖzelldaresi PlanProjeInşaatve YatırımMüdürlüğüneKapalızarflabirlikteteslimedilmesiricaolunur.

~-~ U »::
tırımMUdürü

S.NO CINSI MIKfARI Birim Fiatı Tutarı

1 Kozeağız Ahmetler Ortaokulu WC Onarım 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

TEKLIF VERMEYE YETKili
Kişi/FiRMA

ADI SOYADI-KAŞE-iMZA

TEYIT EDENTN
Adı Soyadı - Teyidi yapılan Mal Alımı / Hizmet Alımı / yapım işinin teyi
Ünvanı =
Imzası

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

TARiH =

Irtibat telefonu : O 378 228 50 22-23



İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
KOZGP,GIZ AHMETLER ORTAOKULU WC ONARıMı

,
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•Ihale
Makamı

J TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: KOZCAGIZAHMETLER ORTAOkuLU WC ONARıMı
iş Grubu: AnaGrup=Mekanik Tesisat Sayfa: 2.

'--5.-'--- -- --.---,- ..-... . -- ---- .. -- --------..... PursantaIi
, No, Paz No imalatın Cinsi Miktarı (~L_._J
r-~~-I;~~~;~--··__·_·!··25-0 mm("17.) , PFinÇ,"p~esteimal edilmiş'ieflôn'('PTFE)~'contait~tam- i

l. _.-.1-.--. ! geçişli,vidalı. KURESELVANALAR (TS 3148). . ... i
i ! Teknik Tarifı:-97t23/A'fSasın-çUEkipmanlarYönetmeliğine uygun',pirlnçten-kE;SiCieıemanı;:pikkarbonluçejik veya paslanmaz'~_'

i çelikten. vidah, wafer, lug'veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde
! temini ve_yerinemontajı..'· . . !>--;~-"'1;-~-~~-~~1-"'-!-1"5-0 riim#50 -0 mm'(:;72';~2-;;raias;'-(2'fdahi~-8ö-rübOyanmas,:sülyen-·-r-;-T-..-------·--r-----ı

l...-----ll------ ..----...---j boyayla :... ._...._..... ...... . ......_. ....._......._ .._.._ .._..._.__.._..._ .. .__ L L __.. ._.L__....--.-- ...J.
i Teknik Tarifi: Serbest boruların iki kat sülyen boya ile boyanması !i···~;·····i;~~--;~~·-·-..T1-5··0-~m·=5b-~rmm-(17i';#ii;)arasl-(2'1·dahiC-BOrubOyanmasl:yagii-··-T-~··-r-------· ..---------1
~- --i. --- -'-_1boy~.!.I~__. .._ __._._ __ _ ~-__._._~. __.__ ..__ _._l__._.._..J.__.._ .__ ---· ···--1
: Teknik Tarifi: serbest boruların iki kat sıcaklığa dayanıklı yağlı boya iıe boyanması i
~. ." ~



TESisAT MAHAL LiSTEGJ

işin Adı: KOZCAGIZ AHMETLER ORTAOKULU WC ONARıMı

iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa:

'Sıra'
No' Paz No Tanımı

i '
r 3

j Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm Ekstra Sınıf,
:075-103 , Fayans camlaşmış çini, ALATURKA HELA TAŞLARı Adet +

.......................+(IŞ]~~) . . i
075- • Demontaj, Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm. f

103/DMntj i ~~st~~lınl~;~~~ns camlaşmış çini, ALATURKA HELA i Adet. + .
._._.._ ._._ş_~ .._-i)--_ _--_ _._ ,__+ + .-
089-101 . 1/2" Kısa musluk, süzgeçli rozet dahil, Musluklar (TS EN' Adet' + i

.i 200'e uygun) . . .
089-105 . 1/2" Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil, Musluklar (TS : Adet

............LE:N?Q9'~ı,ıygı,ıı:!)... .
. Lavabo ve eviye boşaltma ağzı (Supap), 32 mm

----~astik (PVC esaslı) 0=100'mm(6cm-kokü-fermetOrlO),
! Sifonlar............ - ; _ .

4

50 mm (1/2"), Köşe tipi radyatör musluğu (TS 579)

işli siyah boru 1/2" (Bina içinde vidalı, %30)
i Demontaj, Dikişli galvanizli boru (1 1/4") (Bina dışında,
ı ~(l.!!?ı_içiı:!<!~fI(l.ı:!şll.<!<?ş~ı:ırııiş,0gŞ). . __ ..1
i Demontaj, Dikişli galvanizli boru (1 1/2") (Bina içinde ! m _ ı + • _

~~~6~~~~)ropiıentemizSuboru 3/4" 25/.(2mm- ···-·t·---··--rl--T-
Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fızyoterm f m +. - . -

__ k.(lyrı(lk.!,~yi<!(lII!~~Ş). '. _!_ .._.; .
: 204- Pn 20 polipropilen boru 1 1/4" 40/6,7 mm Polipropilen . i

12 :310513300 . temiz su boruları (Bina içinde fızyoterm kaynak ve vldah.] . +
.._~ .~~ .

,204- ·pnZO poiipropilen boru 1 1/2",50/8:4 mm'Polipropilen •
i 13 13106/3300 . temiz su boruları (Bina içinde fızyoterm kaynak ve vidalı, : m -: +
~ ••.•.••.• -t _ ••..••...•.•••.••.•..• _.~~Şl _ _ .J. }. . .. ; L L .

i 14 :204-403/A . Sert PVC plastik p~ssu borusu (geçme muflu, ,çap: 100-' m i _ ! + .

~'_"~''''-'H~00rıı~~~;~)~I~~i~~~p9~<r~;t;djj~:~1:fl~~'(t~~)~-.'-'-1"-'11 .. _..J. __ . _._\ __ ... 1.-___.
i 15 :210-625 : contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS : Adet! - i +I···' . ,}14?)......... ;; ;, ;;; , ················1 1

,.~ _231-101.-1 b~y~n;:~~;y~;b~:~yi~ )~~~~i.(~~.~~~::~_.~i ..+.. :. ~_-+.~ •.---.L.-.;' .... __.;.._ ..r 1~ L~?1~~?1 !.b~y~rı~~;~'~y~ğ~~()~~~;:~") arası (2") dahil, Boru m i ~ i ..~ +



İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: KOZCAGIZ AHMETLER ORTAOKULU WC ONARıMı
iş Grubu: Ana Grup>inşaat imalatıarı········5. p~~..~.~....... imalatın Cinsi

No

Sayfa: 1
... PIJrsantaj

Miktarı %~~_...~-_._~..-.:..._ ...._~~~.Birim

Y 19085/023 : Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 3 kat m2
... ~.~~ ..~ _ _Lt:ıC:llinC!~..!.o.elC:lrll1.'~Il1.rn~C:llınlık!C:l.sl!yC:llıtlıı:ı!yClP~rn..C:l~1.. _. __ : ~-:~ ..

! Teknik Tarifi: Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayıi 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 1/4oranında inceltilerek fırça,i rulo yada püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda yüzeye uygulanması, ikinci ve üçüncü katlarda elastomerik reçine esaslı sıvı
i plastik kaplama malzemesinin inceltilmeden, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süreler dikkate alınarak, bir önceki kat
i uygulamaya dik şekilde fırça, rulo yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç veı gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile
i müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m2 fiyatı:

· i..9I"ÇQ· ..pr()i~(j~~ii)lçül.~re.9i)Eeı ..ycılıtırn ..ycıpılcırıt:ı~!~ıı Y9;z:eı.YI.eır..~eı.~.cıPlcırıır, ,
! i 40x40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde,

2 [Y.26.007/405A i ı'kalite, renkli, sırlı porselen kara ile 3 mm derz aralıklı döşeme ... m2

...~ kClelClrllCl~1YClPIIITlC:l~1(~Cl~()YC:lpıştır.ıcl~1il~) .
! Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardani arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme
: süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 40 x 40 cm anma ebatlarında her türlü desen ve
i yüzey özelliğine sahip, Lkalite, renkli, sırlı porselen karanun, 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
i dolgu malzemesi ile doidurulması, 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:

..........................!Qlc;:9.:.ı<:cıPlcırncı.YcıPılcırı...Y~;z:eıYv.eı"cır!;cı.~9P9~9ı:ılik...pr()jı:ı!;i...g;z:ı:ırirı(jek.i..i)tç9Ieı.~eı...gi)~eı...~e"'.s,:.a".t:C."la:.,n..,.,I.r,.:..............•.................';'
! i 30x60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde,

3 !y.26.007/410B i i.kalite, renkli, sırlı porselen kara ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe ; m2 : i
... i................................ .: ~C1elcıITlClı;1YClPllıı:ıcısl..(kClr()YClpıştırıc;lsl}I~)..................................................... , .l .

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
i süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 30 x 60 cm anma ebatlarında her türlü desen ve
i yüzey özelliğine sahip, Lkalite, renkli, sırlı porselen karonun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi,
i derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu
i malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş
i yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m2 fiyatı:

i LQlçQ:ı<:cıPlarncı cıPllcırıY9ı:eıyleı(projı:ısi Q;z:eıriııCıeık.i.i)lçgıı:ıregi)rı:ı ~eısaplcıııır • .
4 !Y.27.501/08 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması

............... 1.
; Teknik Tarifi: 1 m3 mil kumuna 350 kg çimento katılmasıyla hazırlanan harçla önce bir' tabaka serpme atılması vec.zerine ayni
i harçla bir defada beton veya betonarme yüzeyler üzerine ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, duvar yüzeyinin
i temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme,
i yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m2 fiyatı:

.~ ~ J Q.l"çQ:. Şıvcı.ncı.n!>Q~Qıı~yÜz.l3yle.!ı:ır9j~~i üı:erirı(jı:ııı h~s'cıplarıırc . .:

m2
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