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İhale
Makamı

iş KALEMLERi
işin Adı: CBS ODASı ONARıMı
iş Grubu: Ana Grup>lnşaat imalatıarı Sayfa: 1f--·s···..-·T--·--·········-··-·-··-·-·T---------·--·-·-----------------.---------------- ---------··------·-·--···'··-·-T-. ..-- r-Purs-antar-i
N

· i PozNo i imalatın Cinsi Birim Miktarı .o ' i (%)
!

i 1 18.138/A 7

ı
Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar
yapılması (Çift profil-60 cm aks aralığı) bölme duvarının her iki

üzünde 12,5mm+12,5mm ift kat ..=a_:ılç:.:_ıd::::u=.,:v:,.::::a:.:_r.:,:::le:_:_v:,.::ha::,:s:.:,l,.:.:.ile:::....,..__ ---,_-+- _ _+_' -----f--

2 27.528/3 Ince sıva, alçı sıvalı vb yüzeyler üzerine 3 mm kalınlığında saten alçı m2 !

G-I-B-01-----+:.:.:~sa::ı:~::.::~I~=.:;.:.:::~le.ı..:Vtca::ı:;~~~I::..:I:..:.::a:.::I~:.:-:n-y-e-ri-n-e-ta-k-Ilm-a-s-ı-(K-o'ı-,d~;;r- v-e-t-e-fe-rr-u-a-tlı-)---i--Ad-"'e-ı i ·--·----r-------l

m2

i.---1
i

i 4 Adet iB16 Menteşenin yerine takılması
i Iı 100/210 ÖLÇÜLERiNDE AMERiKAN KAPı YAPıLMASı

(KASA,PERVAZ,KiLiT,KOL,MENTEŞE VE AYNALARı DAHiL) VE i ADETı-~..-r~~~~___lQ_~_~~~_T~_1K~~_A_L~..~\_ÇD_i~_~~~~~YE~=AŞ~~_A_,i~.~i_~~~_~_~.__ .___ .+_ __.,.... . t .

Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC
doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri i
imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken ıi kg i

görülmeven ve dikkat cekmeyen bir yerde, en az 1 ma. i
6 Y.23.241

7 Y.28.645/C02 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara i m2 i
'--_j__ .Lb::.co=~şL.:.:lu='-k:.:.:lu=-çz.:.ift:..:....::.ca::_~m..:..:.:.:...lıLP.::.;en:..:..:c:.::ec:..:re=-=:.:ünc:.:it=e~si:....:t=ak:.:.:I:I.:..cm:.:..::a::.::sc:...1.L,__ ._j_ .__ ~__..__.._....._._

05ka/01



İhale
Makamı

iş KALEMLERi
işin Adı: CBS ODASı ONARıMı
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa: 1

~O-''-------',------------im-a-ıa-tın'-C--i-ns-i --·------·---·--·-~I-B--i~~-T--;;~~~-;.-----pu-~fıntarı; S.
No PozNo

1 170-201
ı 2 201-104/Ai _.

3 210-623
--_ .._-

4 231-101

5 231-201

Dikişli siyah boru 1/2" (Bina içinde vidalı, %30) i m i
--+-~._~--- '~-----~--~

15 ~ mn: (1/2")'"Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam ! Adet i i i
geçişli, vıdalı, KURESEL VANALA_f3.iTS31'!!?L. ___J_ _L J l
150 mm#50 0 mm (1/2"-2") arası (2") dahil, Boru boyanması, sülyen ! m i i ı
boyayla !! i !

150 mm (1/2"), Köşe tipi radyatör musluğu (TS 579) i Adet i i

150 mm-50 0 mm (1/2"#2") arası (2") dahil, Boru boyanması, yağlı i
boya ile i m i

Oska/C:'
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İhale
Makamı

iş KALEMLERi

işin Adı: CBS ODASı ONARıMı
Sayfa: 1iş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

I, B" i Mı'ktarı Pursantaj i
i ınm ı (%)S. PozNo imalatın Cinsi

No
12 sigortalık, Anahtarlıotomatik sigortah lojman tipi sac tablolar __ i Adet i --------t! ~.'
2x40 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008- ! Ad t i i
1fTSEN61008-2-1) i e i ! i
16 A'e.k~dar (6 kA), AnahtariıOtomatik Sigort8ıar (6 kA kesme --------T~~;:--~----!-----l
kapasıteli) i i i i
Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED'li tavan annatürü (ışık akıSi en ~~------i--·----L
az 3300 Im, tüketim deöeri en fazla 36 W olan) ı e i i. . ---~
Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 Im, 'ı Ad tl'
tüketim değeri en fazla 24 W olan) i e i~~+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4-~-+~~~-4~~----~
3x6 mm', Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi i m i

r-~r- ~(~IN~H~X~M~HL,e~n~a=z~3~0=01=50~0~1~~------------------ ~i __ ~;------+_--__-~
i Adet Ti ,Normal Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri

8 792-202 Komutator Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri ı Adet !



TESisAT MAHAL LisTESi

işin Adı: CBS ODASı ONARıMı

iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa: 1

i
15«
...J

Sıra « !!!
Paz No i Tanımı i

No « 'o
~ cı

Q)
>-- Q)

Birim
.~
n,

1 1170-201 15 0 mm (1/2"), Köşe tipi radyatör musluğu (TS 579) Adet + i i t-,+·-_..._._--t--- .. _._ .._- -
2 i 201-104/A Dikişli siyah boru 1/2" (Bina içinde vidalı, %30) m + i !

--+--_._-_. f------.-.--- ......-.-.------ ...---- ... _ ..._. .__.__ .c-----'~tt--.......- ... ····-··-j-···--·-t······-·,-- ................_.-
150 mm (1/2"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon

3 210-623 (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR Adet +
(TS 3148) .. ---

4 231-101 150 mm#50 0 mm (1/2"-2") arası (2") dahil, Boru m + i ıbovanması, sülven boyayla

5 231-201 150 mm-50 0 mm (1/2"#2") arası (2") dahil, Boru m + ! i
bovanması, vağlı boya ile i i

•

•
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İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: CBS ODASı ONARıMı
iş Grubu: Ana Grup>lnşaat imalatıarı Sayfa: 1

,----...,------ r-r-r-r-
-_ .._--------_----" .._ _......_...---...1----...-]

~~ Poz No imalatın Cinsi i Birim i M'kta Pursantaj
i rı (%)

Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar i
i1 18.138/A 7 yapılması (Çift profil-60 cm aks aralığı) bölme duvarının her iki i m2

yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alcı duvar levhası ile i
Teknik Tarifi: Idarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mmlik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel

ikullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin
(DC75) altına 75 rnrnIik ses yalıtım bandının yapıştırılması; DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 i
profilinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m' yoğunluğundaki taşyünü levhaların i

i

yerleştirilmesi ve 12,5 mm kalınlığındaki alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik)
borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, bu işlemin duvarın diğer yüzünde aynı şekilde yapılması, gerektiği
durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida
başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması; derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması; bant üzerine derz dolgu
alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır.
NOT: 0,50 m2 den küçük boşluklar düşülmez.

ince sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine 3 mm kalınlığında saten alçı ,

i2 27.528/3 kaplama yapılması ! m2

Teknik Tarifi: Kaplanacak yüzeylerin; iyice yıkanıp temizlendikten sonra hazırlanan saten alçı harcının (Poz no: 10.061/2) çelik
mala ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzeyelde edilinceye kadar çekilmesi, zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü
malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m2 fiyatı.
ÖLÇÜ: 1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dahil) hesaplanır.
2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. i

i
_ ...__~l Bütün~~ ...~~ ve~iğer cirı_~~plama yü~eri dQ~!..:.- .....--.---.----.----- ...--....--- ......- ...--ı_----T"....-....-..--.......--T...--- .......- i-:

3 B01 i Ispanyolet takımının yerine takılması (Kol, demir ve teferruatlı) i Adet ! i ~
--".-_- .......-......---·--·- ...·---·-·····~····GRAI--·-·-···-,··········...··......·...-.-- .........--.-- ..--...-.....--..-_ ............-....-..--..-.-.-.-.-- ...-- ..- ...-..----~- ..- ..- ..........~......-.- ................................................-....................----

Teknik Tarifi: DO RAMA MADENI AKSAMLARı Pencere Doöramalan Madeni Aksam Birim Fi atı ig y

4 Adet i i

Teknik Tarifi: DO RAMA MADENIAKSAMLARı Pencere DOğramalariMadeni Aksam Birim Fiyatt--L ...... L..._ .----~
(Ah a ,Metal, Plastik)

100/210 ÖLÇÜLERiNDE AMERIKAN KAPı YAPıLMASı
(KASA,PERVAZ,KlLiT,KOL,MENTEŞE VE AYNALARI DAHIL) VE
YERINE TAKILMASIIÇiN NAKliYE, TAŞıMA, ışcu« VE YÜKLENiCi ADET
KARLARı DAHiL

5 PFA.017

Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC
doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri kg i

i imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken .. .
i görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 ma.. i" ...__ ... __ ..._~ ...

Teknik Tarifi: idarece onaylanmış proje ve detaylarına göre yapılan sert PVC profillerden plastik doğramalar ve aksesuarları ve L
cam çıtaları her türlü hava şartlarına karşı dayanıklı, yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır. PVC den mamul ana profil( Standardına göre et !
kalınlığı sınıfı "A" olan ve görünür yüzeylerdeki et kalınlığı 2,8 mm,görünmeyen yüzeylerde ise 2,5 mm olmalıdır.) kesitlerinde '
gerek ısı gerekse ses izolasyonu ve ayrıca su tahliyesini hızlandıracak şekilde tasarlanmış ön odacık sistemi olacaktır. Metal
takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayıt) gerekli mukavemeti sağlanacaktır. Metal takviye profilleri, sıcak daldırma
metodu ile yapılmış galvanizle pasa karşı korunmuş, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalınlığı kasa ve
kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayıtda da 2 mm den fazla olmayacaktır. (Ancak çok geniş kayıt ve kanatlarda yapılan hesaplama
sonucu atalet momenti yukarıda belirtilen sac kalınlıklarından yüksek çıkarsa çıkan sonuca uyumlu kalınlıkta sac kullanılmalıdır.)
Metal takviyeii PVC profiller plastik köşe kaynağı, vida, kanat bağlaması vesair imkanlarla birleştirilerek yardımcı doğrama profilleri,
levhalar ve diğer profiller yardımı ile her çeşit pencere doğraması, kapı, camekan ve benzeri imalat yapılır. imalatçı firmaca
önerilen sisteme uygun olarak kanat aralıkları iki sıra EPDM kauçuk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve

i kalınlıklardaki camın takılması, cam çıtaları yardımı ile olur. imalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta,
i mastik ve diğer usullerle sağlanacaktır. Her pencere kanat çerçevesi (doğraması) doğrama kasasına en az 2 (iki) ) kapı kanat
çerçevesi ise en az 3 (üç) menteşe ile tespit edilir. Menteşeler kanadın ayarlı çalışmasını sağlayacak mukavemette ve dizaynında
olacaktır. Plastik doğrama kasa ve kanat bileşimleri 45 derece kesilerek bu iş için geliştirilmiş makinalarla kaynatılmak suretiyle
imalatı yapılan plastik doğramanın kargir aksama veya demir konstrüksiyona (kör kasa) tespiti yapılacaktır.
(Kargir aksama montaj 3 şekilde olabilir.
a)Kenet lamaları ile; Kenet lamaları uygun boyutta vida ile bir tarafından doğramaya monte edilir, doğrama yerine yerleştirildikten
sonra kenet laması diğer tarafından yine uygun boyutta vida ile kargir aksama monte edilir.
b)Çelik dubeller ile; Doğrama yerine yerleştirildikten sonra, matkap ile doğrama üzerinden kargir aksama da geçecek şekilde yuva
açılır. Bu yuvaya, uygun boyutta seçilmiş çelik dubel yerleştirilir ve sıkıhr.
c)Çelik montaj vidaları ile; Doğrama yerine yerleştirildikten sonra, matkap ile doğrama üzerinden kargir aksama da geçecek şekilde
yuva açılır. Bu yuvaya, uygun boyutta seçilmiş çelik montaj vidaları yerleştirilir ve sıkılır.
Kör kasaya montaj 2 şekilde olabilir.
a) Sac vidaları ile: Doğrama yerine yerleştirildikten sonra, matkap ile doğrama üzerinden kör kasaya da geçecek şekilde yuva
açılır. Bu yuvaya, uygun boyutta seçilmiş sac vidaları yerleştirilir ve sıkılır.
b) Kilit profilleri ile: Kilit profillerinin doğramaya takılacak birinci parçası doğrama üzerine her yönden takıhr. Doğrama yerine
yerleştirildikten sonra, kilit profillerinin ikinci parçası, birinci parça ile kilitlenecek şekilde yerine yerleştirilir.)
Su, hava, ses geçirmeyecek şekilde sızdırmazlığın sağlanması, kanat aralıklarında izolasyonu sağlayacak contaların sisteme
u un olarak erlerine tespiti i in her türlü malzeme ve za iatı, in aat erindeki ükleme, ata ve dü e ta ıma, bo altma, i ilik,_

6 Y.23.241

l)
L/'
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İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: CBS ODASı ONARıMı
iş Grubu: Ana Grup>inşaat imalatıarı Sayfa: 2~~~-T--~-~~~~--T-------------------------i;;;~~ı-~-~~~~i--- - ---.- --- --- - - .···-ı-~i;~~-r·-···~·;~;~~~·rp~;.~tarl

araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, yerine monte edilmiş plastik doğramanın 1 kg fiyatı: i
ÖLÇÜ:
1)Yalnız sert PVC plastik doğrama malzemesi, epdm, neopren veya tpe contalar, silikon esaslı macun, tespit vidaları veya kilit
profilleri, birleşim parçaları, profil içinde bulunan takviyeler birlikte tarnur.
2)idare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu
tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan
ağırlığın az olması halinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.
3)Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye profillerinin metre ağırlıkları ile bağlantı elemanlarının birim
ağırlıkları belirtilecektir.
NOT:
1)Madeni aksamın yerine takılması bedeli doğrama fiyatlarına dahildir.
2)Plastik doğrama aksesuarı (ispanyolet, menteşe, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve çarpmaları, pivot menteşeler, sürgüler, kapı
altı fırçaları, her türlü kapı kolları, hidrolik mekanizmalar benzeri açma, kapama, kilitleme mekanizmaları vb.) tartıya dahil edilmez.
Bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 müteahhit genel giderleri ve karı ilave
edilerek ödenir.
3)Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m aralıklarla okunaklı
ve görünür şekilde profil uzunluğu boyunca işaretlenmelidir.Ana profiller ile ilave profillerin işaretlenmesi en az aşağıdaki bilgileri
içermelidir.
- Imalatçının adı veya ticari markası,
- Bu standardın işaret ve numarası (TS EN 12608-1 şeklinde),
- Et kalınlığı sınıfı,
- izlenebilirliği saölamak icin yeterli olabilecek imalat kodu (örneğin; tarih vb.)

7 Y 28 645/C02 i PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara! 2 L.· i
~.' . . boşluklu çift camiı pencere ünitesi takılması 1__~ __L_ _ L ~
Teknık Tarıfi: 4+4 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu Çıftcamiı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam i
yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin :
dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay i
düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m2

fiyatı:
ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.
NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir

Oska!O\
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TESisAT MAHAL LisTESi

işin Adı: iL ÖZEL IDARESI ÇATı KAT CBS ODASı ONARıMı

iş Grubu: Ana Grup>lnşaat Imalatıarı Sayfa: 1

i~ i i -----ı-i i i i
ii i i

ii i
i

Sıra Paz No Tanımı
,

« i

No :2 i-'"

ıf-- (ii..

ıBirim roro

1 707-103 12sigortalık,Anahtarlıotomatiksigortalılojmantipisac Adet + i
tablolar . _-. f-----

2 718-502 2x40A'ekadar(30mA),Kaçakakımkorumaşalterleri Adet +(TSEN61008-1fTS EN61008-2-1)
3 724-601 16A'ekadar(6kA),AnahtariıOtomatikSigortalar(6kA Adet + i

kesmekapasiteli) i i -_._._.

i Sıvaaltı,min.60x60ebatlarındaLED'litavanarrnatürü
4 i 742-1106 (ışıkakısıenaz3300Im,tüketimdeğerienfazla36W Adet +

i olan)---+ .-

5 1742-1152 Sıvaaltı,LED'lidairesel(downlight)armatür(ışıkakısı Adet + i i
i enaz 1700Im,tüketimdeğerienfazla24W olan) !

6 1791-309 3x6mm',KurşunsuzPVCizolelikablolarilebesleme m +hattıtesisi(NHXMH,enaz300/500V)
_~792-201 __ NormalSorti,Güvenlikhattıaydınlatmasortileri Adet +

-- - .._._-_. -- ._-_. -_,,_-- --
8 i 792-202 KomutatorSorti,Güvenlikhattıaydınlatmasortileri Adet +,

f--+-'--- . ..___ .-_ . --- ...._.-f-+t ..-

9 1792-204 ParalelSorti,Güvenlikhattıaydınlatmasortileri Adetc--+- .._- --"--_ ..--- . ....__ ._..

10 i 793-102 Güvenlikhattıprizsortisi,Prizsortisi Adet +
11 1880-5631 UtpCat6HHALOJENFREE4x2x23AWG,BAKıR m + i !DATAKABLOLARı,-- ___ J -_..._--_ .._--- --

AÇiKLAMALAR:
1. Teras katta bulunan alan için projesine göre düzenleme yapılacaktır.
2. 3.katta bulunan bilgi işlem odasından, Teras kata mevcut kablo tavaları kullanılarak kolon hattı ve data

hattı çekilecektir.
3. Teras kata ups için tali pano konulacaktır.
4. UPS Tali panodan projesine göre UPS priz tesisatı yapılacaktır.
5. Aydınlatma tesisatı projesine göre yapılacaktır. Aydınlatma hatları mevcut şebeke tali panosundan

beslenecektir.

GENEL HUSUSLAR
Elektrik imalatıarının tamamı Çevre ve Şehireilik Bakanlığının Elektrik işleri Genel Teknik Şartnamesine uygun imal
ve ikmal edilecektir. Pozların teknik tarifi ilgili Inşaat, Proje, Tesis, Tesisat ve analiz birim fiyat tarifieri ve Özel paz
fiyat tarifieri birim 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.


