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TEKLiF MEKTUBU
TARIH 2.11.2018
SAYı

TEKLIF SAHIBININ
Adı Soyadıilıcaret Unvanı ...... ......... ..... . ...... ......... ........ ....... .... .................... ......
Tebligat Adresi .................................................................................
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ..................................................................................
Vergi Numarası ..................................................................................
T.C.Kimlik Numarası ..................................................................................
Telefon No ..................................................................................
Faks No ..................................................................................
E-Mail ..................................................................................
idaremiz CBS Odası Onarım Işi Ile Ilgili, cinsi, miktarıve özellikleriyazılımalve alımlhizmetalımlyapımişi 4734sayılıkamuihale
kanunununilgili22/dmaddeleri gereğisözkonusuişi KDVhariçKaçTL.denverebileceğiniziIyapabileceğinizi06.11.2018tarihisaat ..11.00.....e
kadarii Özel ldaresiPlanProjeinşaatve YatırımMüdürlüğüneKapalızarflabirlikteteslimedilmesiricaolunur.

~~~

S.NO CINSI MIKTARl Birim Fiatı Tutarı

1 Idaremiz CBS Odası 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 EDENIN
Adı Soyadı = Teyidi yapılan Mal Alımı / Hizmet Alımı / yapım işinin teyi
Ünvanı = tarihinden itibaren ( ) günü içerisinde teslimi
Imzası

..........
= yapılacaktır.

TARiH =

irtibat telefonu : O 378 228 50 22-23



İhale
Makamı

..

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: CBS ODASı ONARıM ışı
iş Grubu: Ana Grup>lnşaat Imalatıarı

S. Poz No imalatın Cinsi . Birim; Miktarı" TPurf~~tar
,.~No_,._..~._ _.•..~.+-.__ .~•.••~.. ..~~~•.~ ~•.~.~ ~ ~ -..•...•.....~..~-~ ~~-~._.-~

1 iMSB.414/A1 i Taşyünü Tavan Karasu Ile Asma Tavan Yapılması (60x60x1.5) m2
.1.__ ···.··,·············,- ----.".,..".,.------.-----.,-.., " ---- ,..--------.-.,--.-- ",.----------------------.--------_."""",--.."""",., ,., -_ -.-_ --..,""", , ,.,-.----..

, Teknik Tarifi: Onaylanmış proje ve detaylarına göre fırın boyalı metal profillerin özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile istenenı aralık ve kottaki düzeyde askıya alınması, bu profillerin üzerine veya altına taşyünü asma tavan levhalarının yardımcı montaj
i elemanları ile tespit edilmesi, elektrik armatürleri ve tesisat için yerler açılması, gerek bu açılan ve gerekse tavan ile duvarların
birleştiği yerlerde istenilen renk ve malzeme ile çıtalarının yapılması suretiyle asma tavanın teşkili, her türlü malzeme ve zayiatı,

i atelye masrafları, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel
, giderler dahil1m2 fiyatıdır.: Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. 0.25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar

i düşUlmez, .
Y,21.280/03 i Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik m2

.......................................i dahil) L .................................•...............................

Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun, laminat yer kaplaması döşenmeye uygun hale getirilmiş yüzey üzerine, 2 mm
, kalınlıkta polietilen şiltenin serilmesi ve üzerine kendinden klipsli (geçmeli) AC4 Sınıf 32 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:
i QLÇQ: F'rojElclekiCilçülElregöre ~aplanan bütün alcınlarölçülür.Süpürgelikler için ayrıca ödeme yapılmaz.
Y25.003/07 j Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yanmat boya . m2

i Yı:ipılrnf:iı;ı(içcephe) .
: Teknik Tarifi: Eski boyalı yüzeylerin tel fırça, zımpara veya mekanik yolla temizlenmesi, 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 yUksek duvar ve tavanıarda ayrıca iş Iskelesi verilir. Şıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyayaveriınıez .

Sayfa 1/1
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İhale
Makamı

iş KALEMLERi
işin Adı: CBS ODASı ONARıM iŞi
iş Grubu: Ana Grup>lnşaat imalatıarı Sayfa 1 /1

~~, Poz No - .~~,_____ im~~~~.~~._ .._~._.__ ... ~.~~. __ ._~. __ B~!mL Mik~~~.Cr(~rt.:j._
1 ;MSB.414/A1 l Taşyünü Tavan Karosu Ile Asma Tavan Yapılması (60x60x1.5) m'
2 . ~y.21.280/03- ·-lT.a-minat parke döşemekaplaması yapılması (AC4Slnıf 32) (süpürgelik: m2

. ,(jı::ı~I!)................ .. .
, Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yanmat boya
, Yı::ıPIirnı::ı!?i (iç ~~p~~)

m2

3 Y.25.003/07



8

[feknik farıfi:Fierkatia biriane iesisediımekozere menieşeiivekilitıenebilir kapaklı, fmm.kalınlıkia DKP'sacdan,'slva OstOveya
; duvara gömülü, istenilen renkte, tabanca boyalı dağıtım kutuları ve bunlara ait ufak tespit ve bağlantı malzemesi, özel telefon
i klemensi, kutuya gelen kabloların uçlarının usulüne uygun olarak açılıp şekillendirilmesi lehimle bağlanması her nevi ufak malzeme
ve işçilik cjahil: .

820-106 i Servis tipi, Telefon makinası ve montajı Adet i
: Teknik Tarifi: Masa veya duvar telef()nutemini, yeiine m()niajı,hernevi ufak'malzeme veişçiıikd~'hiT, işler haıdeteslimi TSE"kalite
belgeli.

880-1101 : 7U 600 mmx500 mm 19" kabinet, Duvara monte edilebilir kabinetler Adet
Teknik Tarifi: Tip testleri yapılmış ve buna ait test sonuçları idareye verilmiş, arka kapakıarı ve iç dikmeleri(önde2 ade! arkada 2

. adet) en az 2 mm. kalınlığında, kabinetlerin iç yüzeyleri en az 1,5 mm kalınlığında DKP sacdan mamul, dikme aralıkları 19"
: genişliğinde, kabinetlerin alt şaseleri, toz girişini engelleyici kablo giriş bölümüne ve kabloları sabitleme yeteneğine sahip olan,
i kabinetlerin ön ve yan kapakları anahtarlı kilitli açılabilir sökülebilir kabinetlerin ön kapakları, tamperli, anti statik, secure (güvenli),
L füme renkli, rodajlı kalınlığı en az 4 mm kalınlığında cam olan en 135 derece anahtarlı kilitli açılabilir, sökülebilir, yapıya sahip ön
l kapak camının mukavemetini artırmak için camın etrafına camı tutan en az 3 cm. eninde vidalı, metal geçmeli, çerçeve yapısı olan,
i elektrostatik toz boya ile boyanmış, kabinetlerin üst kısmında ve/veya yan yüzeylerinde havalandırma mazgalları olan, kabinet
dikmeleri üzerindeki kare deliklerin her bir kenarı en az 9,5±0.01 mm ölçüsünde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinliği
boyunca hareket edebilen özellikteki cihazın temini, her nevi ufak montaj malzemeleridahil işlerhalde yerine montajL

9 880-5631 Utp Cat6H HALOJEN FREE 4x2x23 AWG, BAKıR DATA KABLOLARı m
Teknik Tarifi: ihzarat: % 60 Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz band genişliği ve 250 Mbps
hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu korumasız büklümlü perler (ekransız sarmal büklümlü) ve hepsini kapsayan
HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan,genelde kendiliğinden sönen,yanma sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan IEC

.60332-1 IEC 60754 test uygunluk belgeli; 4 çift kablo iSO class D - CAT6e standardında 23 AWG 0,57mm çıplak bakır kaplama
! ölçütünde kablonun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil. Uygulama esnasında kablo hangiı şartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca ilgili pozdan ödenmesi (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru

bedelinin,kablo ta"asıncjangeıçiriliyoriseı kanal becjelininilgilipozd?nödeınmesi)
10 880-575 : Utp Cat 6 Sıva Altı Tekli Priz

İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: CBS ODASı ONARıM iŞI

Teknik Tarifi: Birim Fiyat No: 780-113 ile aynı, yalnız güvenlik hattına bağlanabilecek kontakları bulunan topraklı priz.

. 21x12 mm - 40x17 mm'ye kadar, tek bölmeli PVC kablo kanalı m
Teknik"Tadfi: Bina' içinde; kuweÜive"zayl{akım iletkenlerı'nınemniyetıişekiıde' taşınmasında ku'iıanılmakozere'tasa'rlanmıi ISÖ
9001-2000 belgeli, TS EN 50085-1,TS EN 50085-2-1,TS EN 50085-2-3 standartlarına uygun, alev iletmeyen,halojen free
malzemeden imal edilmiş, mekanik darbelere dayanıklı, kendiliğinden sönen PVC (UL 94 VD M1), atmosferik ve UV ışınlarına
dayanıklı, ıP 40 koruma sınıflı, CE uygunluk işaretli, EEE (Roch) Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin

. Sınırlandırılmasına dair yönetmeliğine uygun,-25°C ila +60°C ortam sıcaklığında çalışabilen, dielektrik akımı 260 kW/cm' ye
! dayanıklı, RAL 9010 beyaz renkli,(100 mm ve üstündeki ebatlardaki kanallar içten kilitlemeli ve folyo kaplamalı), Kullanılan iç köşe,
: dış köşe ve dirsek aksesuarları menteşeli tip ve hareketli olan, Kanal tabanıarında duvara montajı kolaylaştıran şablonlaşmış dikey
ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanalların temini, işyerine nakli, yerine montajı, bağlantılarının yapılması, Iç köşe,dış

i köşeı,dirsek,ı;onl?ndırma,T...dirse~ ve .çerçeıveılergibi....~er.tQrlü~?ğl?ntl eıleım?Qlarl....cjahil işleır..halcjet.eslimi
793-102 1 Güvenlik hattı priz sortisi, Priz sortisi Adet3

4

Teknik Tarifi: Ölçü: Linye hattı 35 mden fazla olunca besleme hattı olarak birim fiyat no. 791-000den ödeme yapılır.

:815-101 . Telefon tesisatı sortisi Adet
Teknik Tarifi: Peşel, bergman veya PVC içedsinde plastik iz()leıiO,50mm. çapında iletkenıi,plastik kılıflı telef()n kabıosu(fs EN

i 60708) ile sıva altı veya sıva üstü telefon sortisi yapılması. Buat özel telefon prizi fişi ve kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik
i dahil. (Ana hat ve makina hariç, toprak hattı dahil, kat dağıtım kutusundan her telefon için müstakil hat çekilecektir.) Ölçü: Sorti
. hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den sonrası için BFT.No. 818-000'dan ödeme
i yapılır.

5 :818-106
. 2.0Çifte kadar (toprak "hattı'ile birıikte)P.2.6, Birıa içerisirıde'ana hat
: tesisatı (IS:393Q)

Teknik Tarifi: Bina içerisinde 0,5 mm çapında standartlara göre renklendirilmiş ve diyafoniyi önleyecek şekilde yerleştirilmiş iletkenı!'
PVC izoleli ve PVC kılıflı telefon kabloları ile peşel, bergman veya PVC boru içinde ana hat tesisatı yapılması, her nevi ufak

•.matzemeı\le işç,ilikdahll.
1819-103 l 50 Çifte kadar, Telefon dağıtım kutuları

m

6
Adet

7

i Teknik Tarifi: Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kuruıumlariçin biigisayarlar arası 250Mhzbandgenişliğive 250 ııııtıpshızındakiveri
iletişiminde kullanılan CAT6 Standartlarında, RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası iletkenliği yüksek evsafta bir

, malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmamış, ANSIITINEIA-568B.2, ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, iSO belgeli, Sıva altı, tek
portlu, p\lççerçeveı,l"rizl<utusu, yaylı.priz.~Clpağl,Etiket,işçili~, montaj,test,nakliye cjahil..:

IÖZEL 75 • Telefon Santrali ilave Abone Kartı 0-16 Adet11
12 ÖZEL 76 i 24-Port 10/100/1000Mbps - Gigabit Easy Smart Switch

, - ---_ .. _ """, ..", .."""--"-------------"",,,,"., _------_ .. ,"""', .. __ _---_ ..,,__, .-.---..--_ ,..".,._-----.--_ ------------------------- ...

Adet



işin Adı: CBS ODASı ONARıM IŞI
iş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı Sayf a 1/'

i
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TESisAT MAHAL LisTESi

Poz No Tanımı

•



iş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı
s.
No PozNo imalatın Cinsi Birim' Miktarı

Sayfa: 1
iPuı"santcıj

...Jo/~L_... ,

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)

'N.'N~'.-.-.'.y.,-.~.~".'=.'.-"-'-'-'-'-'~'~_"-'Y'-'-'-~',,,';o_~_.'._._.w.'.~~_.__._.,_._._.~~,·~-.<.'.'.-.·_~,·.w.,_..,,_ """-,, ,,_w_=~·~·,,_•.'=~~w.,"-,._._."'~""""'O·_" ~-.,-.- ~-~,,"- •.-.".-.-.~"'~'~'-'-'-"-'•.-.'"'~".'._.

i Gömme toprakıl priz (TS-40), AYRI YAPILAN TESIsAT KıSıMLARI Adet

4

Teknik Tarifi: Birim Fiyat No: 780-113 ile aynı, yalnız güvenlik hattına bağlanabilecek kontakları bulunan topraklı priz.

782-502 . ··1 21x12 mm - 40x17 mm'ye kadar, tek bölmeli PVC kablo kanalı m
....... . ._.._. ._ ,"'"..__L ,""",.. . ._.,.,'"",.__"._.._. ".., ,.,", ,.."",.,..,..,------..- ,..---------"_"""""""",,,- , ,"""",------.,..--..---------,""',..,,- ,.,"""---,,---------,,, - , ,.., ---------..,""',..---------- " ---------.-------------..--.""""- ",,,-------------------------------.."..

, Teknik Tarifi: Bina içinde; kuwetli ve zayıf akım iletkenlerinin emniyetli şekilde taşınmasında kullanılmak üzere tasarlanmış, ıso
i 9001-2000 belgeli, TS EN 50085-1,TS EN 50085-2-1,TS EN 50085-2-3 standartlarına uygun, alev iletmeyen,halojen free
! malzemeden imal edilmiş, mekanik darbelere dayanıklı, kendiliğinden sörıen PVC (UL 94 VO M1), atmosferik ve UV ışınlarına
dayanıklı, ıP 40 koruma sınıflı, CE uygunluk işaretli, EEE (Roch) Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin
Sınırlandırılmasına dair yönetmeliğine uygun,-25°C ila +60°C ortam sıcaklığında çalışabilen, dielektrik akımı 260 kW/cm' ye

. dayanıklı, RAL 9010 beyaz renkli,(100 mm ve üstündeki ebatlardaki kanallar içten kilitlemeli ve folyo kaplamalı), Kullanılan iç köşe,
dış köşe ve dirsek aksesuarları menteşeli tip ve hareketli olan, Kanal tabanıarında duvara montajı kolaylaştıran şablonlaşmış dikey
ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanalların temini, işyerine nakli, yerine montajı, bağlantılarının yapılması, iç köşe,dış

1.~iişe,ciirseı~,~oI1JanciırrrıCl,ı:ciir~e~\,e çerçeı\leılergi~ihertürlÜ bağlantı eleıııanlarıdahilişleır hClide.!eıslirni

793-102 ...i (3~~~~li~ ~Ci~1priz ~?~i~i, ~riı: ~?~i~i Adet
Teknik Tarifi: Ölçü: Linye hattı 35 mden fazla olunca besleme hattı olarak birim fıyat no. 791-000den ödeme yapılır.

......_ ~, ~
!815-101 ı Telefon tesisatı sortisi Adet
(TeknikTarifı: p~şeCbergmanve-ya PVC içerisınde plastikiZoleıi 6,56 mm. çapında iıetkenli, piasükkılıflı'telefon' kabıosu (TS EN
, 60708) ile sıva altı veya sıva üstü telefon sortisi yapılması. Buat özel telefon prizi fişi ve kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik
dahiL.(Ana hat ve makina hariç, toprak hattı dahil, kat dağıtım kutusundan her telefon için müstakil hat çekilecektir.) Ölçü: Sorti

. hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den sonrası için BFT.No. 818-000'dan ödeme
: yapılır .. C20 'çifte kadar (toprak hattıilebirıikte)P:26, Bina içedsinde' ana hat
1818-106 m:.... tteışisCltl (IŞ::3~:39).... . L........ , .
i Teknik Tarifi: Bina içerisinde 0,5 mm çapında standartlara göre renklendirilmiş ve diyafoniyi önleyecek şekilde yerleştirilmiş iletkenli

PVC izoleli ve PVC kılıtlı telefon kabloları ile peşel, bergman veya PVC boru içinde ana hat tesisatı yapılması, her nevi ufak
malzenıeı.veişç.ili~ciahII,....

1819-103 50 Çifte kadar, Telefon dağıtım kutuları Adet

2

: 3

5

6

8

Teknik Tarifi: Her katta bir tane tesis eclilmek üzere menteşeli Ile kilitlenebilir kapaklı, 1 mm. kahnlıkta DKP sacdan, sıva Üstüveya
duvara gömülü, istenilen renkte, tabanca boyalı dağıtım kutuları ve bunlara ait ufak tespit ve bağlantı malzemesi, özel telefon
klemensi, kutuya gelen kabloların uçlarının usulüne uygun olarak açılıp şekillendirilmesi lehimle bağlanması her nevi ufak malzeme
ve işçilik dahil.

1820-106 . Servis tipi, Telefon makinası ve montajı Adet
!TeknikTarifı: M~sa ııeya duvartelefonu temini, yerine montajı,"her'neııi ufak malzeme ve işçilikdahil, işıer'halde teslimiTSEkalite
L~elgeılL
!880-1101 7U 600 mmx500 mm 19" kabinet, Duvara monte edilebilir kabinetler Adet
. Teknik Tadfi:"Tip testıeriyapıfmışvebuna ait testsonuçları idareye ileriimiş, arka kapakları ve içdikmeled( önde 2 acletarkada 2
, adet) en az 2 mm. kalınlığında, kabinetlerin iç yüzeyleri en az 1,5 mm kalınlığında DKP sacdan mamul, dikme aralıkları 19"
genişliğinde, kabinetlerin alt şaseleri, toz girişini engelleyici kablo giriş bölümüne ve kabloları sabitleme yeteneğine sahip olan,
kabinetlerin ön ve yan kapakları anahtarlı kilitli açılabilir sökülebilir kabinetlerin ön kapakları, tamperli, anti statik, secure (güvenli),
füme renkli, rodajlı kalınlığı en az 4 mm kalınlığında cam olan en 135 derece anahtarlı kilitli açılabilir, sökülebilir, yapıya sahip ön

: kapak camının mukavemetini artırmak için camın etrafına camı tutan en az 3 cm. eninde vidalı, metal geçmeli, çerçeve yapısı olan,
i elektrostatik toz boya ile boyanmış, kabinetlerin üst kısmında ve/veya yan yüzeylerinde havalandırma mazgalları olan, kabinet
dikmeleri üzerindeki kare deliklerin her bir kenarı en az 9,5±0.01 mm ölçüsünde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinliği
.~oyunc.cıhareıkeıt..eıcieı~ileınii~eıllikteıki..c:ihCl~lnteınıini,..herl1eı\li...uf?k...nı()l1t?lnıClIzenıeıleric:ıahil..işleıfh?lcieı..yeı..ri.l1e..nı()ntCllı:

9 1880-5631 i Utp Cat6H HALOJEN FREE 4x2x23 AWG, BAKıR DATA KABLOLARı m
TeknikTarifı: ihzarat: oA, 6Ö'Yerelalanaglarında yatay kuruıumlariçinbTıgisayarlar arası 256 rvıhZbandge~işligi'lıe25ÖMbps

. hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu korumasız büklümlü perler (ekransız sarmal büklümlü) ve hepsini kapsayan
i HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan,genelde kendiliğinden sönen,yanma sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan IEC
60332-1 IEC 60754 test uygunluk belgeli; 4 çift kablo ıso class D - CAT6e standardında 23 AWG 0,57mm çıplak bakır kaplama
ölçütünde kablonun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil. Uygulama esnasında kablo hangi
şartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca ilgili pozdan ödenmesi (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru

! bedelinin,kabl().ta\lCl~lnc:ıal1geıçiriliY()ri~eıkal1C1lbeıcieılininilgilipozdan ödennıe~i)
10 1880-575 : Utp Cat 6 Sıva Altı Tekli Priz Adet

.Teknik Tarifi: Yerel'alanaglarıncla (ı.AN)yatay kurulumlar içinbiigisayarlar arası'250 'rvıhzbandgenişÜgi'lıe250Mbpshızındaki ııed
! iletişiminde kullanılan CAT6 Standartlarında, RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası iletkenliği yüksek evsafta bir
! malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmamış, ANSlfTlNEIA-568B.2, ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, ıso belgeli, Sıva altı, tek
: portlu,PVCÇe~çeve, Priz Kutusu, yaylı priz k?pağl,Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil!

11 ÖZEL 75 . Telefon Santrali ilave Abone Kartı 0-16 Adet

12 iÖZEL 76 24-Port 10/100/1000Mbps - Gigabit Easy Smart Switch Adet
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TEKNiK SARTNAME

Proje ve mahal listesine göre;
• idari binamızda 6. Katta yeni oluşturulması planlanan CBS birimi için data, telefon ve priz hattı

tesis edilecektir.
• Yeni tesis edilecek telefon hatları için 2. Katta bulunan telefon santraline bir adet 0-1611kilave

kart tesis edilecek olup sonrasında santralden 6. Katta yeni tesis edilecek olan bir adet 50'Iik
telefon dağıtım kutusuna 20'Iik telefon kolon hattı çekilecektir. Telefon hatlarının dağıtımı bu
kutudan yapılacaktır.

• Her bir telefon prizine birer adet servis telefon makinası temin edilecektir.
• Odalara projede gösterildiği şekilde ilave ups panosundan güç alınarak ilave priz hatları tesis

edilecektir.
• Data hatları için bir adet 7U duvara monte edilebilir rack kabinet ve içerisine 24-Port

10/100/1000Mbps Gigabit Easy Smart Switch tesis edilerek mahal içerisindeki odalara
dağıtım bu switch üzerinden sağlanacaktır.

• Kablolamalar asma tavan içerisinden yapılacak olup gerekli yerlerde kablo kanalı
kullanılacaktır.

• Bina içerisinde sökülen tüm ekipmanlar (armatürler, prizler, anahtarlar, sigortalar v.b) idareye
teslim edilecektir.

• Tüm sistem çalışır durumda idareye teslim edilecektir.

GENEL HUSUSLAR
Elektrik imalatıarının tamamı Çevre ve Şehireilik Bakanlığının Elektrik Işleri Genel Teknik
Şartnamesine uygun imal ve ikmal edilecektir. Poziarın teknik tarifi ilgili Inşaat, Proje, Tesis, Tesisat
ve analiz birim fiyat tarifieri ve Özel poz fiyat tarifieri gibi olacaktır.
Yapılan tesisatlar yürürlükteki Elektrik Kuvvetli Akım Tesisler Yönetmeliği , Elektrik Iç Tesisler
Yönetmeliği , Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve Binaların yangından korunması
hakkındaki yönetmeliklere uygun olacaktır. Teknik Şartnamesine uygun tüm sistemlerde ve
tesisatlarda TSE veya CE belgesi aranacaktır.
ilgili Elektrik tesisatının yapımı esnasında kullanılacak olan her türlü malzemenin gerekli TSE, ve/veya
TSEK, iSO gibi Uluslararası belgelere sahip olması yanısıra, daha önceden kalitelerini,
güvenirliliklerini ispatlamış marka ve yapıda olması gereklidir.
imalatıar; onaylı ataşman ve detaylara göre ve şartname ile verilen hususlar ile mahal listesine bağlı
olarak yürütülecektir.
Ataşman, detaylar ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik
zorunluluk gerektiren işler, idarenin önereceği şekilde ve işin tekniğine uygun olarak proje kapsamında
yapılacaktır
Kullanılacak bütün yerli ve ithal malzemenin menşei idareye önceden bildirilecek ve idarenin onayı
alınacaktır.
Yüklenici firma şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını
asacak, işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenleyecektir.
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