
T.C
BARTIN iL ÖZEL iDARESi

Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü

TEKliF MEKTUBU

TARiH 3.04.2018
SAYı TEKLIF SAHIBININ.................................................................................

.................................................................................IAdl soyacfi11 ıcaret unvanı
Tebligat Adresi
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Vergi Numarası
T.C.Kimlik Numarası
Telefon No
Faks No
E-Mail

....................... , .
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Zafer Futbol Sahasına W.C Yapım Işi Ile Ilgili, cinsi,miktarıve özellikleriyazılımalve aıım/hizmetalım/yapımişi 4734sayılıkamuihale
kanunununilgili22/dmaddeleri gereğisözkonusuişi KDVhariçKaçTL.denverebileceğinizi/yapabileceğinizi05.04.2019tarihisaat ..11:30.....e
kadariı ÖzelıdaresiPlanProjeinşaatve YatırımMüdürlüğüneKapalızarflabirlikteteslimedilmesiricaolunur.p;~"if~,~~,~

1
Zafer Futbol Sahasına W.C Yapım Işi

S.NO CINSi Mııç;:~ı II Birim Fiatı Tutarı

2

Teklif konusu işin tamamını KDV.hariç TL.'na

3

4
5

1 i

TEKliF VERMEYE YETKili
Kişi/FiRMA

ADI SOYADI.KAŞE.iMZA

TEYIT EDENIN

Adı Soyadı =
Ünvanı =

Teyidi yapılan Mal Alımı / Hizmet Alımı / yapım işinin teyi

imzası =

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

TARiH =
yapılacaktır.

Irtibat telefonu : O 378 228 50 22-23



.........----------
iş GRUPLARININ MALiYETTEKi ORANLARI

(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir) Sayfa 1 11

İhale
Makamı

işin Adı: ZAFER FUTBOL SAHASI TUVALET YAPIM IŞi

No iş Grubunun Adı

Ana Grup
1 inşaat imalatıarı

2 Mekanik Tesisat
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İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: ZAFER FUTBOL SAHASI TUVALET YAPIM iŞi
iş Grubu: Ana Grup>inşaat imalatıarı

s. imalatın Cinsi
Birim

Sayfa 1 14
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PozNo Adet

4

: Tekrıik Tarifi: Belirtiıerı cins ve öıÇÜlerde,sabitsaburıluklu veya saburılUkSUZ,beyaz rerıkte, Lavaborıurı monta] elemarıları ile
birlikte, işyerinde temini, yerine montajı.Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile
olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.?Not:Renkli sırlı seramikten kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj

bedelleri arttırılmadan uygulanacaktır.
072-101 Birinci sınıf: (Musluk TS EN 200; Sifon TS-EN 274-1-2-3) Tk
Teknik Tarifi: BFT.071-000de adı geçen lavabolar ile birlikte kullanılmak üzere pirinçtenkromajlıveya plastikesaslı (acetal
copolymer) kalite belgeli, 15 mmlik musluğu ve rozeti veya bataryası TS-EN 274-1-2-3 e uygun belgeli, sökülüp temizlenebilir tipte,
6 cm. koku fermetürlü en az 16 cm. uzatma parçalı ve rozeti, pirinçten kromajlı veya sert plastik esaslı TS-EN 274-1-2-3 e uygun
ölçüde sökülüp temizlenebilen en az 80°C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 32 mm. sıkışmalı lavabo sifonu ve pis su borusuna
bağlantı.adapti)rü..

ile
birlikte işyerindeı.temini,rT1()ntClll.Veı.işleırhalcjeıteslirni.(Ph,..su akıtl'l1C1b()rIJ!;ufıyCltadabil deığilcjir)

073-201 Takriben 40x50 cm ayna Adet
Teknik Tarifi: Cam kalınlığı 5 mm, ayna kerıarı rodajll, ayrıa üzerirıde şedÜeroıdugubda, şeritlerbizoteli olacaktır. öuvara baglarıtı
vidaları pirinç malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamalı veya paslanmaz çelikten olacaktır. Ayna duvar askısı vida ve
dübeller ile duvarda yerine montajı.Aynalar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak, CE uygunluk işareti ile

piyasaya arz ediımiş olacaktır.Antibakteriyel, Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm Ekstra
Fayans camlaşmış çini, ALATURKA HELATAŞLARI (TS.799)

Teknik Tarifi: Beyaz renkte, 4 köşeli hela taşı; TS-EN 274-1-2-3 e uygun 0100 mm.lik PVC den yekpare yapılmış 80°C sıcaklığa
ve asitlere dayanıklı 6 cm. koku fermetürlü alaturka hela sifonu ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı (TS 799a) uygun ve
kalite belgeli olacaktır. Not: Renkli sırlı seramik kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri

arttırılmadan aynen uyguıanacaktır.
089-101 1/2" Kısa musluk, süzgeçli rozet dahiL.

Adet

-111 50x60 cm Ayaklı Tk lavabo

2

3

075-1103

Adet

5

6 18241

Teknik Tarifi: Kalite belgesini haiz armatürlerin işyerinde temini ve yerine montajı.
Ahşap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli
oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılmasıTeknik Tarifi: Mevcut ahşap çatı üzerine 5x5 cm lik ikinci sınıf çam kerestesinden kadronların galvanizli çivi ile yeterli aralıklarla

tespiti, kadronların üzerine 0,50 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac levhaların döşeme işlemine hakim
rüzgar yönüne ters yönden başlamak ve birbiri üzerine şartnamesine uygun olarak en az, enden 10 cm ve boydan 15 cm
bindirilerek, oluklu levhaların matkapla delindikten sonra, madeni pul ve lastik conta kullanılarak en az 6,5 cm'lik kepli trifon
vidalarla, tespit edilmesi, baca dibi ve diğer sıva diplerinin su sızdırmayacak şekilde yalıtılması, mahya elemanları ile mahyaların
teşkili, inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, araç ve gereç giderleri, müteahhit
genel giderleri ve karı dahil, ahşap çatı üzerine 0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu sac levhalar ile çatı örtüsü

yapılmasının 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ: Meyilli satıh üzerinden hesaplanır.

A04 Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar

tip)Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENi AKSAMLARı Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı

(Ahşap, ıvıetal,Plastik)
A08 . Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı)
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENi AKSAMLARı Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı

(Ahşap, ıvıetal,Plastik)
A10 Menteşenin yerine takılması
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENi AKSAMLARı Kapı Doğramaları MadeniAksam Birim Fiyatı

(Ahşap, Metal, Plastik)
B01 ispanyolet takımının yerine takılması (Kol, demir ve teferruatlı)
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENi AKSAMLARı Pencere Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı

(Ahşap, Metal, Plastik)
B02 .. Vasistas takımının yerine takılması (Basit Makas)
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENi AKSAMLARı Pencere DOğramalarıMaderıi Aksam Birim Fiyatı

(Ahşap, Metal, plasti~) .
B16 Menteşenin yerine takılması Adet
Teknik Tarifi: DOGRAMA MA[)ENi AKSAMLAR.ıPencere Doğramaları Madeni AksamBirim Fiyatı
(Ahşap, Metal,Plastik)

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla
y 16.050/15 basılan, ..C..25/3~ basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır

. . . beton dokulmesı (beton nakli dahil)Teknık Tarıfı: Beton üretimine uygun komple beton tesisirıde ( ·66 'j ; ; :: i. ii ; . : .

kumarıda kabini ue birlikte bll,ı",,, "01,,110, min. 50100" ':,',~ı'ı ıı::' sa kapasiteli, dört ,ozlu asres bunkerli 'omp'esö"''''
unıtesı,agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede Faboratu~rento S~?Subulunan konveyor bant sistemli, geri kazanım
~eıeo" b" .del ,Okle,lci,"tk, tao" 'e "tk, ı,rt, ",,'e" oemöl"" ;~e:;;eo;'t'~" ı"d:' ı""m,,,,", vemobUbeloo,om,,,,
a ıbrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine u k er ur u e. ıp ve ekıpmana sahıp perıyodik. .. ygun,yı arıl'l1lş,elenmış granülol'l1etrikkUI'l1-çakllveıi.veya .

m2

Adet
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No

Birim Miktarı Pursantaj__... _t!iL----
kırmataş. çimento, su ve gerektiğinde katkı nıalzem-esiile C 25/30 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın
alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine
beton pompası ile basılması, yerleştiriımesi, vlbratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden
korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli
her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar,
yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği
veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton
bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri
ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve karı dahil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 25/30 olan gri renkte,

normal hazır betonun 1 m"fiyatı:
ÖLÇÜ:
Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
NOT:

imalatın Cinsi
PozNo

14

1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri
imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade
edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan

uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine

eklenmesi zorunludur.3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.
4).Pompa kullanılnıaması halinde analizden pOnıpabedeli düşülür,
Y.18.001/C12 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200x100x200 mm) ile duvar m2yapılmcısı .
Teknik Tarifi: Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması,
inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit

genel giderleri ve karı dahil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m2 den küçük boşluklar düşOlnıez.

Y.18.001/N14 290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190x290x135 mm) ile duvar m2

yapılmasıTeknik Tarifi: Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, derzlerinin temizlenip
düzgün hale getirilmesi, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve
zayiatı. işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m2 den küçük boşluklar düşülmez.
NOT:.Bu inıalatyüzeyine gÖnınıederzyapıınıası halinde,derz ~edeliilgilipozundan ayrıc:aödenir.

Y.21.101/02 Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı OS8/3 kaplamalı) m2

Teknik Tarifi: [darece onanmış projesine göre ii. sınıf çam kerestesinden rendesiz ahşap oturtma çatı yapılması, üzerine aralıksız
olarak en az 18 mm kalınlıkta OSB/3 döşenmesi, bu işler için lüzurnlu lata, mertek, aşık dikme, payanda kuşak, çivi, demir bağlantı
malzemesi ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1

m2 fiyatı:
ÖLÇÜ:1) Çatının onanmış projesinden yatay düzlemdeki ızoüşümü saçak dışından saçak dışına (oluk hariç) ölçülerek m2 olarak

hesaplanır.
2) Gizli dereli çatılarda ölçü aynıdır.
3) Baca boşluktan düşülmez.
4) Çatı kapağı bedeli çatı fiyatına dahildir.
NOT:

15

16

17

1) Çatı elemanları dışında kalacak imalat kendi pozlarından ödenir.
2) Atika duvarlı çatılarda babaların boy farkları için ayrıca bir zam verilmez.
3) 1/3 ten fazla meyilli çatılarda bu birim fiyat % 10 artırılarak uygulanır.

Ahşaptan masif tablalı dış kapı kasa ve pervazı yapılması yerine

konulması

m2

Teknik Tarifi: Projesine göre dış kapılara, sınıf çarndan. temizi en az 50 mm kalınlıkta masif kasa ve temizi en az 25 mm
kalınlıkta iki taraflı pervazın yapılması, duvara konacak üçer adet takozlara tespit edilmesi, gerektiğinde pervaz ya da kasa
kenarına, çıta konulması, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerindeki, yatay ve düşey taşıma, boşaltma,
müteahhit genel giderleri ve karı dahil, (boya ve cila hariç) 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ: Projesine göre yapılan kasa ve pervaz alanı hesaplanır.
NOT: çıta ölçüyedahiledHnıez

18 Y.22.009/02 Ahşaptan masif tablalı dış kapı kanadı yapılması ve yerine konulması m2

Teknik Tarifi: Projesine göre dış kapılara; i. sınıf çam kerestesinden seren, başlık \Le kayıtları, temizi en az mm """111111"".
tablaları, temizi 30x80 mm kalınlıkta gösterilen sayıda kinişli parçaların birleştirilerek masif tablalı dış kapı kanadı yapılması, yerine
konması, madeni aksamının takılması, çivi, vida ve benzeri her türlü malzeme ve zayiatı. araç, gereç, işçilik, işyerinde yükleme,
yatayve düşey taşıma, yükleme, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, (boya, madeni aksam bedeli hariç) 1 m2 fiyatı:

OLÇU:1) Kapı kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dahil edilmez.
2) Boşluktaki kapı kanatlarının .çoğaltılması halinde açılır ya da sabit kanatları hepsi kapsar şekilde ölçüye dahil edilir. (Sabit
kanatlar telaro kasa şeklınde bıterse, kasalar kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.)

NOT:

Y 22.001/02
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1)Genel olarak kapı <:ıoğramalarında kullanılacak madeni aksam; idarenin begenmeslşartı ilellercins kiıit ve kilit kolları, aynaları,

sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir.
2) Madeni aksamınyerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dahildir.

08- 012 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, Ton

bük91mesi ve yerine konUınıası
Teknik Tarifi: Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için
demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı. inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik,
müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 ton fiyatl:ÖLÇÜ:1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu
ölçülür. 2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır. 3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba
katıimazA) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat
analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.çap (0) Birim ,Ağırlığımm K.g/m8 0,39510 0,61712 0,888

Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC
doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri
imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken
görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a

Teknik Tarifi: idarece onaylanmış proje ve detaylarına göre yapılan sert PVC profillerden plastik doğramalar ve aksesuarları ve
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 takviyeli PVC profiller plastik köşe kaynağı, vida, kanat bağlaması vesair imkanlarla birleştirilerek yardımcı doğrama profilleri,
levhalar ve diğer profiller yardımı iıe 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
kalınlıklardaki camın takılması, cam çıtaları yardımı ile olur. imalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta,
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 yerleştiriıir ve sıkılır.
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 iıe doğrama üzerinden kör kasaya da geçecek şekilde yuva
açılır. Bu yuvaya, uygun boyutta seçilmiş sac vidaları yerleştiriıir ve sıkıhr.
b) Kilit profilleri ile; Kiıit profillerinin doğramaya takılacak birinci parçası doğrama üzerine her yönden takılır. Doğrama yerine
yerleştirildikten sonra, kiıit profillerinin ikinci parçası, birinci parça ne kilitlenecek şekilde yerine yerleştiriıir.)
Su, hava, ses geçirmeyecek şekilde sızdırmazlığın sağlanması, kanat aralıklarında izolasyonu sağlayacak contaların sisteme
uygun olarak yerlerine tespiti için her türlü malzeme ve zayiatı. inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik,
araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, yerine monte edilmiş plastik doğramanın 1 kg fiyatı:

ÖLÇÜ:1)Yalnız sert PVC plastik doğrama malzemesi, epdm, neopren veya tpe contalar, silikon esaslı macun, tespit vidaları veya kilit
profillen, birleşim parçaları, profil içinde bulunan takviyeler birlikte tartılır.
2)idare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profiılerin 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 lle 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, kiıitleme 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 sağlamak için yeterli olabilecek imalat kodu (örneğin; tarih vb.)

Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik
esaslı su bazlı boya yapılması (dışcephe)
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İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: ZAFER FUTBOL SAHASI TUVALET YAPIM işi
iş Grubu: Ana Grup>inşaat imalatıarı

S.
No

kg
20 Y.23.241

m2

21 Y 25 004/01

AM,DjM&C
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Teknik Tarifi:soyanacak yÜzeylerin zımpara ka~;dıveyamozayik silme taşıile düzeıtilmesi,·çapakıarin ve fazla "grenlikısımıann········.
bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürülmesi, üzerine 1.katına 0,180 kg, 2.katına 0,120 kg isabet etmek üzere istenilen renkte
akrilik esaslı su bazlı boyanın fırça veya rulo ile yüzeye uygulanması için gerekli 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 ın den yüksek duvar ve tavanıarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.

. . (30x30cm) veya (33x33cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve
Y.26.005/402 yüzey özelliğinde, ı'kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz m2

aralıklı di:işeme kaplaması yapılmıası (karoYClpıştırıc:ısl ile) .. . .
Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan
arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcının
sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine
sahip, ı'kalite, renkli seramik yer karosunun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi,
derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, 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:
Ölçü: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindekiölçülere göre hesaplanır.

(20x60cm) veya (30x60cm) veya (33x60cm) anma ebatlarında, her
Y.26.006/406 türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı'kalite, renkli seramik duvar karoları

ile 3 mm derz aralıklı duvarkaplamıası YıaPllmasl (karoyapıştırıcısıile) .
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
süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm)
anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, ı'kalite, renkli seramik duvar karosunun, mastarına uygun olarak, 3
mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile
doldurulması, 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:
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeylerprojesiüzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

250/350kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış
. cephe sıvası)

Teknik Tarifi: 1 m3 dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması,
üzerine 1 m" mil kumuna 350 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, duvar
yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

200/250kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması
(iç c:ephe sıvası)

Teknik Tarifi: 1 m3 dişli kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torbalı sönrnüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm
kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m3 mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sörırnüş kireç katılarak hazırlanan
harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü
malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri
karı dahil,1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ: Sıvanan bütün yüzeylerprojesi üzerinden hesaplanır.

Y.28.645/C02 PVCve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara
boşluklu çift camiı pencere Ünitesi taklıması

Teknik Tarifi: 4+4 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu çift camiı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam
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
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 kendidoğrama pozundan ödenir
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TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: ZAFER FUTBOL SAHASI TUVALET YAPIM IŞi
iş Grubu: Ana Grup>inşaat imalatıarı
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No

22

m2

23

m2

24 Y.27.501/01

m2

25 Y.27.501/02

m2

2,3X3,3 EBATLARıNDA 15 CM YÜKSEKllGINDE (ALT VE ÜST 2 SIRA 14LÜK DEMiR M2 DE 1 SEHPA
ATILARAK)BETON DÖKÜLECEK
2,5 M YÜKSEKllGiNDE 290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla iLE DIŞDUVARLAR100mm kalınlığında yatay delikli
tuğla iLE iÇ DUVARÖRÜLECEK(Iç DUVAR1,5MMESAFEYEÖRÜLECEK)
DIŞ CEPHE SIVASI BOYASı YAPILACAK
IÇ CEPHE SIVASI YAPıLARAK DUVAR VEDÖŞEME SERAMIKLE KAPLANACAK
TUVALET iÇ BÖLMESINE 50X50 (VASiSTASLI) EBATLARıNDA DIŞ BÖLMESiNE 1,1X1 EBATLARıNDA IKI
ADET PVC PENCEREıc BÖLME PVC KAPı (80/200) DIŞ KAPı AHŞAP (90/200) YAPILACAK
OSB KAPLAMAlı AHŞAP OTURTMA ÇATı YAPılıP SAC KAPLANACAK



İhale
Makamı

iş KALEMLERi PURSANTAJLARI (YÜZDELERi)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)

işin Adı: ZAFER FUTBOL SAHASI TUVALET YAPIM iŞi

No
Poz No

iş Grubu: Ana Grup>inşaat imalatıarı
s. imalatın Cinsi

071-111

2 072-101

3 073-201

4 075-1103

5 089-101

6 18.241

7 A04

8 A08

9

10 801

11 802

12 816

13 Y.16.050/15

14 Y 18.001/C12

15 Y.18.001/N14

16 Y.21.101/02

17 Y 22.001/02

18 Y.22.009/02

19 Y 23 014

20 Y.23.241

21 Y 25.004/01

22 Y 26 005/402

23 Y.26.006/406

24 Y.27.501/01

25 Y.27.501/02

26 Y.28.645/C02

50x60 cm Ayaklı Tk lavabo
Birinci sınıf: (Musluk TS EN 200; Sifon TS-EN 274-1-2-3) Tk
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. PlIrsantaj

Menteşenin yerine takılması
Ispanyolet takımının yerine takılması (Kol, demir ve teferruatlı)

Vasistas takımının yerine takılması (Basit Makas)

Menteşenin yerine takılması
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla
basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır
beton dökülmesi (beton nakli dahil)
100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200x100x200 mm) ile duvar

..yapiınıası
290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla

.yapılnıası
Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı OSB/3 kaplamalı)
Ahşaptan masif tablalı dış kapı kasa ve pervazı yapılması yerine
konulması
Ahşaptan masif tablalı dış kapı kanadı yapılması ve yerine konulması
08- 012 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi,
bükülmesi ve yerine konulması
Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC
doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri
imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken
görülnıeyen ve dikkatçE!knıeyenbiryerdE!' en az 1 nıa
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik
esaslı su bazlı boya Ycıpılması(dış cephe)
(30x30 cm) veya (33x33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve
yüzey özeııiğinde, ı'kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz
aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karoyapıştırıcısı ile)
(20x60 cm) veya (30x60 cm) veya (33x60 cm) anma ebatlarında, her
türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları
ile} mnı derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yap~ştırıcısıile)
250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış
cephe sıvası)
200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması
(içcE!phesıvası)
PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara
boşluklu çift camlı pencere ünitesitakılnıası

Adet

Adet

Adet

m3

m2

m2

m2

m2

Ton

kg

m2

m2

m2

m2

m2

m2


