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Kozcağız Ahmetler ılkokulu ve Kozcağız Ahmetler
1Ortaokulu Elektrik Tesisatı Onarım 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.
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TEKLiF VERMEYE YETKiLi
Kişi/FiRMA

ADI SOYADI-KAŞE-iMZA

TEYIT EDEN_!N
Adı Soyadı =

Teyidi yapılan Mal Alımı i Hizmet Alımı i yapım işinin teyitÜnvanı =
tarihinden itibaren ( ) günü içerisinde teslimiImzası ..........=
yapılacaktır.TARIH =

Irtibat telefonu : 03782285022-23



işin Adı: AHMETLER iLKOKULU - AHMETLER ORTAOKULU
iş Grubu: Ana Grup>Ahmetler ilkokulu

Sayfa:

TESisAT MAHAL LisTESi

iS a::«
....ı o

Sıra « i-::.::Poz No Tanımı ::ı: «« a::No
:2 w :5a::

!Q.; ..................... :::ı

~

a::cı
: 705-102 Gömme tip sac tablo-O,10-0.20 m2 (0,20 m2 dahil) i :+ -

3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, 11:(0,8-1)In .Adet - + Li 71 17 15 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü .Adet - +
_ .....

.

4 723-421 400 V'a kadar, Ilave kompaı;ızasyonbataryaları ikVAr - +
5 723-520 Reaktif Güç Kontrol RÖlesi(SVC):(Ölçü: Ad ) Adet + -

...~..
723-601 5 kVAr (3x8A) 'a kadar Endüktif Yük sürücü Adet + - i tl == ......... ,.....

7_ 723-703 230V 3 kVAr'a kadar Şönt Reaktör i Adet +tt 8 723-801 Ethernet Haberleşme Terminali Adet + - ~~i==c··...·······9 724-601 Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA)-16 A'e kadar Adet - + __1:r= r---10 724-606 Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA)-3x16 A'e kadar Adet -
r-~-1-]~~~01 Akım ölçü trafosu 100-500/5 A : Adet -

12 727-408 Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo-3x10 mm2 m - + :

13 727-512 1 kV yeraltı kablosu (NYY)-3x4 mm2 m r+14 727-513 1 kV yeraltı kablosu (NYY)-3x2,5 rnm- m

15 i 880-5631
~A~?~~~T~~~~~~~~~~~~~~~i~:~t~'~~ 60)' m - +

...



TESisAT MAHAL LisTESi

işin Adı: AHMETLER iLKOKULU - AHMETLER ORTAOKULU

iş Grubu: Ana Grup>Ahmetler Ortaokulu

Sıra
No Poz No Tanımı

Gömme tip sac tablo-O,10-0.20 m2 (0,20 m2 dahil)

051 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, 11:(0,8-1)In

15 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü

400 V'a kadar, ilave kompanzasyon bataryaları

Reaktif Güç Kontrol Rölesi(SVC): (Ölçü: Ad )

5 kVAr (3x8A) 'a kadar Endüktif Yük sürücü

230V 3 kVAr'a kadar Şönt Reaktör

Ethernet Haberleşme Terminali

a:::
O
fo-::.:::«wa:::
fo-z

Birim O
ci)'

Adet +

Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA)-16 A'e kadar +
~--~---_._+--

Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA)-3x16 A'e kadar : Adet i - +
: Akım öIÇ~~;~f~~~10~~~OO;~·~······ ._-.. ._--. T~~~~T_ ;.+ + .

f---+------'---- ._._.... ._.._~:-..--.-+_._._+ __._--;-_.__

13 727-512
f ·--···f -._ _ -. + _.__ - ._.._- -_ -.-_.._ _- _ _

14 727-513

, 1 kV yeraltı kablosu (NYY)-3x4 rnrn-

m i -
...........j

......_ :.. _m_ J ~__+_ +..__ j_ _ j._ ,.... ,_ , _ ,._ ,.-- , t .
m ! -
mr --~·I···········T·_-j-······························-t····. r·· +_······;·········-1·

Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo-3x10 rnrn-
•........._._-~...•_ _ __ .~ __ _ __ _---_. __ •..._._ .._ __ __ _ .._-

1 kV yeraltı kablosu (NYY)-3x2,5 mm2

r··-1·5···..-;··8··..8 0·.._·..56··..·3··-1·j ·üt"pclii6H HALOJe"NFREE·4X2X23AWG ÖlçO :m,
t, : _ _: :::B:.:A:.:K.:::I.:R: D:::.:A..":.T.:..:J\.KA~'=9I"ARI{Qlç9.:!!1;i~:z:cı~cıt:~?9.L

+

+



İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: AHMETLER iLKOKULU - AHMETLER ORTAOKULU
iş Grubu: Ana Grup>Ahmetler ilkokulu - Ahmetler Ortaokulu

S. Poz N~' imalatın CinsiNo Miktarı

Sayfa: 1
Pursantaj

(%)r--~'~r--~--~--~'-'- ----- ..---'----~.---.--_.~. __.. . _
1705-102 • Gömme tip sac tablo-O, 10-0.20 m2 (0,20 m2 dahil)

'~-1~~~~~~~~~~~~~~~~~d~i~~~~m~~bir

:- _ .•.• i' .. Ö.._I~ü,.:.!3irirrıı=~tt-J()c704~100'lirı?YrıIdır,._ _... _ .. _._ _ , , __ .__ _ .
2 715-1051 . 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, icu: 35 kA, 11: (0,8-1)ln Adet

TeknikTarifi: Kampakl tip, havafı ortamda kesme yapan, elharekelinden bagımsız açlırma mekanizmai,; termik aşıri akım ve
i manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliği olan Ics değeri en az %50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2
i standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (11:Ayarlanabilen termik koruma

. i açma akımı, 13:Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, les:
, ! işletme kısa devre kesme kapasitesi)
L.. , J t-Jgt:"TiPteı~tleıriyapıirrıiŞ gl?c:?~!ı~: " . . , . ,." , """,.."., """,,.., ".,.., ,., ,. r ,.. •

3 1718-117 ; 15 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü Adet
,·,···············'·ITeknikTarfii:··'AC3sln'fl,siksl·k·açılıp"kapanmaya"mahsus"tabio"arkasına"monte"edilen"Iipten,"'karuyucu"'r'ö!e::';""Ie"'r'i"'b:"'u"lunmayantabio

i ön yüzünde monte edilecek ayrı kumanda düğmeleri ile kuru tip üç fazlı kontaktör temin ve montajı, yardımcı kontaklar her nevii malzeme ve işçilik dahil.

--4·~~:()rı!El_E19·rl~ıok~~;:~~:~~~~~:~~~p~n;~;Y~~ bat;;Y~ları ' __"~"_'_"'-'_"-"'--'kVAr I---"'-~'__---_-"'-
, ..",." Teknik Tarifi: K~mpanzasyanbaıaryafar,nın"'3Ö"kVArdan"böyük"0Idugudurumlarda"'Y234ÖÖ"pazu'na"Üaveolarak""iik 3Ö kVAr;dan····'··,"',·,

sonraki her bir kVAr için ..__ ~ .. .. _._._.
5 72M20-iR~'aktif Güç Kontrol Rölesi(SVC): (Ölçü: Ad ) , Adet

~...... Teknik Ta·rifE··3···Aj(i·m··f·r·~ifölu·:···3·x38Cf\i)\·C···8esle'meÜ:"f2"'kaderrl"eif"Reaktifgüç kontrol rölesi,kademE3"ie're"'e'k~'~a(akbağtanan bir yan
iletken sürücü sayesinde herbir monofaze şönt reaktörün gücünü ayarlanabilir bir değerde devreye alabilen,bağlı olduğu
kompanzasyon sistemindeki kondansatörlerin güçlerini otomatik olarak ölçebilen,akım ve gerilim bağlantılarındaki hataların
düzeltilmesi için ikaz ederek sistemi devre dışı bırakarak koruyabilen,yük durumuna göre ihtiyaç olan kondansatör kademelerini
seçerek beraber devreye alabilen veya çıkarabilen arızalı kondansatörleri tespit edebilen,Kompanzasyon arızalarında;aşırı
kompanzasyon,eksik kompanzasyon,arızalı kondansatör,oran aşma alarmı uyarılarını verebilen ve bağlı olduğu sisteme ait fazın
gerilim değeri(V),akım trafosunun bağlı olduğu faz akımının RMS değerini,sistemin güç katsayısınl(Cos0),sistemin çektiği Aktif
gücü(W),Reaktif Gücü(Var) Görünür gücü(VA),toplam Harmonikler,Aktif Enerji(kWh)indüktif Reaktif -Kapas itif Reaktif Enerji
(kVArh) değerlerini ölçebilen ve pano montajına uygun ebatlardaki cihazın,işyerine temini projesine uygun olarak montajı ve her
rıeıVirıı?l;zeırneY;eıişçilikcl?~iUşleır~?Icleıtes.lirni ı ,

23-601 i 5 kVAr (3x8A) 'a kadar Endüktif Yük sürücü Adet
Teknik Tarifi:"EndOkiifyük so'rOcWer;:'içerisindekTyar;ileıken anaı1ia'r'famaele'rnanlar;üe şÖ'rıtreaktörlerinin faz aÇı'slni farklı
değerlerde tetikleyerek,monofaze şönt reaktörlerini istenen güç değerlerinde devreye alan,3 adet 230V monofaze şönt reaktör
bağlanabilen, en az 1000 adım faz açı kontrolü ile endüktif yük sürebilen cihazların,işyerine temini projesine uygun olarak montajı

i m i,,~~eı~..rıeı"irrı?ITeırn.eıl'eıişç.i.l.i.~cI?~ilişl13r.b?lcleıteı~lirni . .. . ..
7 1723-703 i 230V 3 kVAr'a kadar Şönt Reaktör Adet

, , Teknik Tarifi: EN6155s=2=2Ö;EN6ö289standartlarını saglayarı:naminaigeriiımi23öVAC=1ÖÖÖVAC01an,50 Hz frekansında
i çalışan, 3kV izolasyona sahip, en az 120 "C termik korumalı şönt reaktörün işyerine temini projesine uygun olarak montaji ve her
! neıVirn?t;zeıf11eıVreişçili~cj?_tı!lişleır~alcleıteı!ôlirrıi. T, ..,

723-801 i Ethernet Haberleşme Terminali Adet i '
: " ·;··'T"'e···k'··n·ik·Tarifi:RS=485:RS232: optikport veya geÜşlirilehilecekherharıgibir prolokole göre haberleşebÜen,TSEN 62056:21

, protokolünü destekleyen elektrik sayaçları veya diğer bütün cihazlar ile haberleşebilen cihazların işyerine temini projesine uygun

9 ·······f7~~~~~;rngrıt?jl·1eA~~hi:;I;m~~~~;:i;~;~~~~cI(~~~~~..~~!..~:~.~;: .Adet

r ıTeknik Tarifi: A~nı zamarıda anahlar vazifesi gören3 kAklsa devre kesme kapasiteli, 2ve 4kutupıuia·rımm·n··o;:·t·;·r···v···e·mf'·a··z····:k···e·s·me
i i özelliğine haiz,.B veya C eğrisi,TS 5018-1 EN 60898~1standartlarına .uygunolarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya ars '
,.. _~ı.eıclılrrıJŞ._o.!()rı:ı?t~sıgo~?nın terıı.ı.rı.v.l3.rTl().rı!ııjl,.b.~nev'i m?l;zeıf1113ııEl_IŞgıl!~cI.?lııIr. .... mm..... _. "_,~m_.,. __ " ...~ •... ".,_~_ .'

10 1724-606 i.~n.~~!~rll.() ..t9.~.~~_ksigorta (6 kA)-3x16 A'e kadar ; ~~t.",,_... '. _........
! "i"'feknik~ Tarifi: 'Aynı zamanda anahtar vazlfesrgiiren 3 kA kısa devre kesme kapas'iteÜ:"'2"ve"'4'"'kuiupluları nötr ve faz kesme :
i i özelliğine haiz, B veya C eğrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya ars !

113cjilrrıiş()_t()rrı?ti~~ig()~?l1lrıteıf11irıll.eırnontııjl,beır l1eılı'irrı?I;z13f11eıııeıişçili~ cI?~ii. T" ,

11 ;725-401 i Akım ölçü trafosu 100-500/5 A ! Adet i
i Teknik Tarifi: B~ralı veya baras'ıziiple, kUllanilacakölçÜ aletleri iie aynı nitelikte, gücü 5=1ö VA: sınıf: 0,5 ~1, ölÇüakım Irafasu
It13rrıinVeıf110nt?jL .. ..
727-408 ; Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kabl()~3x1g~~~ ..nı,
TeknikTarifi: 6lçü: Birim Fiyat No.: 727-100'deki gibi.
Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE
uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardani ?llrırnlş F.'13r:t()rı::ı:ı?rı~Peığişrrıeı;zlikŞeı~i~~?~lrı?!ô?~ipgl?c:§~!IL , ,

13 :!~7.=.51.~... _ ... 1.kV yeraltı ~~~I_o..slJ_Jf\JYY)-3x4mrrı2. __ ... . . ~_ m
Teknik Tarifi: Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında

...J ~."'~,~~._~_ _ ~ ················w.·_ _ _ _ _.._'"~"'. ._ ..__ _.... _ .•_~ _.~..... . J



İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: AHMETLER iLKOKULU - AHMETLER ORTAOKULU
iş Grubu: Ana Grup>Ahmetler ilkokulu - Ahmetler Ortaokulu Sayfa: 2

;~ Poz No T imalatın Cinsi ! Birim i Miktarı ,pu~o~~taj

i kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik borulan. her nevi malzeme kroşe ve işçilik !

I
I dahiL. i

Ölçü: Kablonun kofre ve başlıklar arasındaki boyu ölçülür. Aynı kanal içine döşenen birden fazla kablo, geçiş yerlerinde her biri ayrı !
! ayrı gerekli çap ve boyda büz veya boru içerisinde muhafaza altına alınacaktır. Kofre başlık, buat, konsol, kablo kanalı ve rögar .i bedeli ayrıca ödenir. Demir imalat birim fiyat No. Y.23.176'dan ödenir. Geçiş büz ve boruları için toplam 10 metreye kadar ayrıca
r ücret ödenmez.
! Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CEi uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardani allrır:ııIŞE'E!r:t()~cını;PE!ğişIllEl:z:li~ŞE!r!i~~cıSIrıcıscı~ip()lcı<:cı~tır:, -", TT" T'

! 14 1727-513 ! 1 kv yeraltı kablosu (NYY)-3x2,5 mm" i m i .

j Teknik Tarifi: Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya~kroşele-rüzerinden duvara. tavana veya k~naıiari~ne-ıbina dışında ------1

i kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçiliki dahil. i

i Ölçü: Kablonun kofre ve başlıklar arasındaki boyu ölçülür. Aynı kanal içine döşenen birden fazla kablo, geçiş yerlerinde her biri ayrı i
i ayrı gerekli çap ve boyda büz veya boru içerisinde muhafaza altına alınacaktır. Kofre başlık, buat, konsol, kablo kanalı ve rögar ;i bedeli ayrıca Ödenir.Demir imalat birim fiyat No. Y.23.176'dan ödenir. Geçiş büz ve boruları için toplam 10 metreye kadar ayrıca 'i ücret ödenmez.

I' Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE
uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan i

~~ j~~~~;~:;-Elrf()ıcı3ipPb~~REl~AÇÖJi~~~if~~ı~~~~k~WGÖıçÖ:m,BAKiROATA T ~ TTi

,_ .. JIS6I?ı,,_QhABI{Qlçq:rrı)tı~?~~!;,~,§Q) ._,.. "._.,' .L. j. _ . L

Teknik Tarifi: Ihzarat: % 60 Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz band genişliği ve 250 Mbpsi : 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 i
! 160332-1 IEC 60754 test uygunluk belgelı; 4 Çıftkablo iSO class D - CAT6e standardında 23 AWG 0,57mm çıplak bakır kaplama !

i," ölçütünde kab!onun temini işyerine nakli ile her nevi.ufak malzerı:e işçilik nıontaj ve.test dahil '.~ygulama es.nasındakablo hangi •.iı,"

i şartta tesıs edılıyorsa o ımalata aıt malzeme bedelının ayrıca ılgılıpozdan odenmesı (Boru ıçerısındengeçırılıyor ıse boruL.._~,-,bedelinirı,kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelininJigi!!_pozdcı.!!~~enmElsi) .--.------- ..-- .~_J



TEKNiK SARTNAME

AHMETLER iLKOKULU - AHMETLER ORTAOKULU
Proje ve mahal listesine göre;

• Ana panolardaki kompanzasyon sistemi yenilenecektir.
• Kompanzasyonun girişine 3x50A TMŞ kullanılacak olup;

01.Grup - 0,5 kVar (Trifaze)
02.Grup - 0,25 kVar (Monofaze)
03.Grup ~ 0,25 kVar (Monofaze)
04.Grup - 0,25 kVar (Monofaze)
05.Grup - 0,5 kVar (Monofaze)
06.Grup - 0,5 kVar (Monofaze)
07.Grup - 0,5 kVar (Monofaze)
08.Grup - 1 kVar (Trifaze)
Og.Grup- 1,5 kVar (Trifaze)
10.Grup - 2,5 kVar (Trifaze)
11.Grup - 5 kVar (Trifaze)
12.Grup- 7,5 kVar (Trifaze)
Sabit Grup - Şönt reaktör
Toplam 12 kademeli 20,25 kVar'lık kompansazyon tesis edilecektir

• Tüm ekipmanlar TSE veya CE belgesine sahip olacaktır.
• Sisteme 1 adet Ethernet haberleşme terminali ilave edilerek okul binasının sistem odasından

data kablosu çekilecek, ileride kullanılacak olan uzaktan izleme yazılımı için altyapı hazır hafe
getirilecektir.

• Şönt reaktörler için anapano yanına 0,20 m2 gömme tip pano ilave edilecektir.
• Reaktif gücün ölçülmesi her üç fazdan ayrı ayrı yapılacaktır.
• Kullanılacak kontaktörler kondansatörlerin devreye girip çıkmasında oluşan akım ve gerilim

darbelerine dayanıklı olacaktır.
• Tüm kondansatörler topraklanacaktır. Topraklama kablosu sarı-yeşil renkli kablo ile

yapılacaktır.
• Yeni kondansatörler mevcut panoya sığabilmesi icin silindirik tipte seçilecektir.
• Reaktif güç kontrol rölesinin ayarları yapılacak olup cezaya girip girmediği yüklenici tarafından

1 yıl kontrol edilecektir.
• Sistem kurulduktan sonra kompanzasyonun cezaya girip girmediği yüklenici tarafından takip

edilecek olup; sonrasında ayar gerekirse yüklenici tarafından yapılacaktır.
• Elektrik Tesisatı proje ve mahallistelerinde yer alan imalatıarınyapımı ve malzeme seçiminden

önce kontrollüğün onayı alınacaktır.
• Bina içerisinde sökülen tüm ekipmanlar idareye teslim edilecektir.
• Tüm sistem çalışır durumda idareye teslim edilecektir.

KOZCAGIZ iMAMHATip ORTAOKULU
Proje ve mahal listesine göre;

• Mevcut kompanzasyon sisteminde bulunan reaktif güç kontrol rölesi 18 kademeli olan ile
değiştirilecektir.

• 01.Grup - 0,5 kVar (Trifaze)
02.Grup - 0,25 kVar (Monofaze)
03.Grup - 0,25 kVar (Monofaze)
04.Grup - 0,25 kVar (Monofaze) olmak üzere mevcut gruplara 4 adet grup ilavesi yapılacaktır

• ilave monofaze grup ve şönt reaktör mevcut sisteme ilave edilerek, tüm ayarlar yeniden
yapılacak, faz dağılımları dengeli hale getirilecektir.

• Sisteme 1 adet Ethernet haberleşme terminali ilave edilerek okul binasının sistem odasından
data kablosu çekilecek, ileride kullanılacak olan uzaktan izleme yazılımı için altyapı hazır hale
getirilecektir.

• Tüm ekipmanlar TSE veya CE belgesine sahip olacaktır.
• Reaktif gücün ölçülmesi mevcut akım trafolarıyla her üç fazdan ayrı ayrı yapılacaktır.
• Kullanılacak kontaktörler kondansatörlerin devreye girip çıkmasında oluşan akım ve gerilim

darbelerine dayanıklı olacaktır.
• Tüm kondansatörler topraklanacaktır. Topraklama kablosu sarı-yeşil renkli kablo ile

yapılacaktır.
• Yeni kondansatörler mevcut panoya sığabilmesi için silindirik tipte seçilecektir.
• Reaktif güç kontrol rölesinin ayarları yapılacak olup cezaya girip girmediği yüklenici tarafından

1yıl kontrol edilecektir.



• Sistem kurulduktan sonra kompanzasyonun cezaya girip girmediği yüklen1ci tarafından takip
edilecek olup; sonrasında ayar gerekirse yüklenici tarafından yapılacaktır.

• Elektrik Tesisatı proje ve mahallistelerinde yer alan imalatıarın yapımı ve malzeme seçiminden
önce kontrollüğün onayı alınacaktır.

• Bina içerisinde söküleri tüm ekipmanlar idareye teslim edilecektir.
• Tüm sistem çalışır durumda idareye teslim edilecektir.

GENEL HUSUSLAR
Elektrik imalatlarınıntamamı 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 fırma 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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