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S.NO CINSI MfKTARlY Birim Fiatı Tutarı

Nenehatun Anadolu Imam Hatip Lisesi Ponsiyonu ve
Ağdacı ılkokulu Katı Yakıtdan Doğalgazlı Projeye 1
Dönüştürme Projelerinin Hazırlanması işi

1
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.

NotBina Mimari Proieleri SözIE~§meEsnasında Yükleniciye Teslim Edilecektir.
ı ı ,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 i Hizmet Alımı i yapım işinin teyitÜnvanı =
Imzası tarihinden itibaren ( .......... ) günü içerisinde teslimi=

yapılacaktır.TARIH =

Irtibat telefonu : 0378228 50 22-23



KA Tl YAKITU KAZAN DAiRELERİNiN DOGALGAZA DÖNÜŞÜMÜNE iLİşKİN PROJE
HİzMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.

ı-Bu kapsamda;

a) Nene Hatun Anadolu İmamhatip Lisesi Pansiyonu projesinde katı yakıth olan proje
doğalgazlı projeye dönüştürülecek olup bina mimari projeleri sözleşme esnasında
yükleuiciye teslim edilecektir.

b) Ağdacı İlkokulu Tip projesinde katı yakıth olan proje doğalgazlı projeye dönüştürülecek
olup kolorifer tesisat projeleri sözleşme esnasında yükleniciye teslim edilecektir.

Bu işlere ait doğalgaz ava n projeleri hazırlanacaktır.

2-Bu proje Akınercan Gaz İç Tesisat Teknik Uygulaına Esaslarına göre tanzim edilip idarenin ve
AKMERCAN BATIKAR OOGAL GAZ OAGITIM SAN. VE Tİc. LTD nin uygunluğu alınıp
imzalandıktan sonra idareye teslim edilecektir.

3-Bu Projeler uygulama projesi olmayıp idarenin 4734 sayılı kanun gereği ihaleye çıkabilmesi için
hazırlanan ava n proje olacaktır. Ancak uygulama projesi gibi tasarlanıp hiç değişiklik yapılmamak
yada ilgili gaz firınasınca en az değişiklik olacak gerçek verilere dayalı olarak hazırlanacaktır.

4-Bu projeyi hazırlayan gerçek ve tüzel Kişiler AKMERCAN BATIKAR DOGAL GAZ OAGITIM
SAN. VE TİC. LTD den yetki almış Makine mühendisleri olacaktır. Yetki belgelerini teklifi
kapsamında idarern ize
sunacaklardır.

5- Mevcudunda yer alan kantin ofis ve/veya yemekhane binalarının da gaz dağtım hatlarınııı
hazırlanması gerekmektedir.

6- Mevut kalorifer projeleri olanlar idare tarafından istekliye verilecek olup olmayanlar ise istekli
tarafından çizilecektir.

7-Çizilecek olan projelerde kazan dairelerindeki tüm sirkülasyon hatları varsa boyler ve sirkülasyon
hatları ve gösterilecektir.

8-Projeler idareye 3 takım olarak sunulacaktır.Projelere ilişkin CD ler de idareye teslim edilecektir.

9-Bu projelerde yoğuşmalı kaskat cihazı kullanılacaktır.

ı0-. Kazan dairesinde de kapalalı genleşme kabı denge tankı hesabı ve yerleştirmeleri ile kazan
ve/veya kaskat giriş çıkışları, boyler.kolektör pompa vana gruplarını ihtiva eden mekanik çizinilerde
ayrı bir paftada hazırlanacaktır.

ı ı -:-Bu projenin hazırlama ve onaylarıma süresi toplamı ıo takvim günüdür.


