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TEKLiF VERMEYE YETKiLI
Kişi/FIRMA

ADI SOYADI-KAŞE-iMZA

TEYIT EDENIN

Adı Soyadı - Teyidi yapılan Mal Alımı / Hizmet Alımı i yapım işinin teyi

Ünvanı =
Imzası =

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

TARIH =
yapılacaktır.

irtibat telefonu : O 378 228 50 22-23



İhale
Makamı

iş GRUPLARININ MAliYETTEKi ORANLARI
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)

işin Adı: AHMETLER ORTAOKULU WC ONARıM IŞI
...·w·_·~·w_ ••. w_···

2 Mekanik Tesisat

3 Elektrik Tesisatı

•

Sayfa 1/1

23,0795

7,8535

100,00--
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İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: AHMETLER ORTAOKULU WC ONARıM iŞi
iş Grubu: Ana Grup>İnşaat Imalatıarı

s. Birim

Sayfa 1/2
Miktarı Pursantaj.__ ._J~L ...~

No
PozNo imalatın Cinsi

2

lAnaliz-yıksök101 Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi . m2iTeknik··Tarifi: S·~ramik,···fayans··vı:>:·kaplama sÖkolmesi, inşaai··yeiii1deki YOkleme, yatay ve düŞeytaşıma, h~r iorıü···işçÜik,araç ve ...
i gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, seramik, fayans vb. kaplama sökülmesinin 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ.: Şök~len~c:iplanıc:ialc:inıhesaplanır.
MSB.661 .. i 3 cm· Kalınlığında Mermer pıaka lle 6\1al Hilton L.a\labo \teTezgah m2

'(apllrrı(3s1 .... .. . . . .. . .
i Teknik Tadfı: Proje ölçülerinde temin edilen mermerin atölyede kesilmesi, kenar pahlarının yapılmasından sonra, hilton tipi

lavabonun üst ağız ölçüsüne uygun oval şekilde musluk aralıklarına bağlı olarak elipsin açılması, pahlanması, kenarlarının
yuvarlatılması ve mevcut lavabonun mermer altına düzgünce açılan kanal içerisine yapıştırılması ve elde edilen tezgahın
ambalajlanarak şantiyeye nakledilmesi, yerine montajı için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahi i

.•m2 tezgah fiyatıdır.
! Ölçü: Süpürgelik ve alın mermeri hariç, tezgah eni ile boyu çarpılır.
Notlar:

, K=tespit edilen katsayı, a=en (cm), b=boy (cm), h=kalınlık (cm)
· K=(k1xk2)-1, k1=log(axb)/log(180)-0,22 (ebat artıs katsayısı), k2=log(h)/log(6)+O,61(kalınlık artıs katsayısı)
Tüm serbest boylar için ebat artıs katsayısı k1=1 dir.
3x30xs.boy için, k1=1, k2=log(3)/log(6)+0,61=1,22

; K=(1x1,22)-1= 0,22
· 2x30xs.boy için
L K=1
04.416/A023 1,00xO,22+0,29xO,22=0,28 m2

• . 1 1 :35 mm kalınııgında yatay delikli tuğla (190x135x190 mm) ile duvar
!Y.18.001/C14 m2yapı Irrıas i . . . . . .. .'.. . .ı 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:
i (jLÇQ: F'r()j~şirıd~ki.boylJtlar...9ı:erirıden....hesaplarıl.r...0,.1.0..nı2 ~~rı k~çük..boşllJklar..CıÜŞ~lnı~ı::
IY.19.085/023 ! Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 3 kat m2

] h(3lin<.1~t()pl(3m 1,5.rrırrı~cılırıll~t(3 şu Ycılıtırrıi..YcıPIIrrıcısi ..
Teknik Tarifi: Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı

•engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun şekilde yıkanması, yüzeyler kuruduktan sonra,
i birinci kat olarak elastomerik reçine esaslı sıvı plastik yüzey kaplama malzemesinin su ile maksimum 1/4 oranında inceltilerek fırça,
rulo yada püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda yüzeye uygulanması, ikinci ve üçüncü katlarda elastomerik reçine esaslı sıvı
plastik kaplama malzemesinin inceltilmeden, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süreler dikkate alınarak, bir önceki kat
uygulamaya dik şekilde fırça, rulo yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve
gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile
müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m2 fiyatı:

ı Ö~çQ:Pr()jedekiölçülere gör~yalıtınıyapılan. bütün yüzeyler hesaplanır.
· . . .. 1Eskiboyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya
iY·25.003/~5 lY(3Pllrrı(3ŞI(iç cep~~) . m2

i 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 mat 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 denyükşek duvar ve tavanlardc:iayrıcc:iiş is~el~şiverilir. Şıya için iş iskelesivarsa, ayrıca boyayaverilnıez:

. 40x4Ö cm anma ebatlarında, hertürlü desen ve yüzey özelliğinde, .
Y.26.007/405A i i.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme m2

............~(3Plcırrıasıyapllrrıaşı (karo yapıştırıc;lşl ile) . . . '
i 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 sürütmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 40 x 40 cm anma ebatlarında her türlü desen ve
1yüzey özelliğine sahip, ı'kalite, renkli, sırlı porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak
döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış 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:
(jlçÜ: l(aplanı3 Yc:ipılarıyüzeyyevarsc:iş~pürgelikproj~şi üı:~rincl~kiölçÜler~g(ire h~şc:iPlc:irıır....

l 30x60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde,
Y.26.007/410B • ı'kalite, renkli, sırlı porselen kare ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe m2

• . 1 kaplarrıaslYcıpllmasl (karo yapıştırıcısı ile)
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
i süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 30 x 60 cm anma ebatlarında her türlü desen ve
1 yüzey özelliğine sahip, ı'kalite, renkli, sırlı porselen karonun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi,
j derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış 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:
(jlçü: .l(apl3nı3 yapllc:inyüzeyler projesi üı:~rin~eki ölçüler~gtir~hesaplanır.
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İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: AHMETLER ORTAOKULU WC ONARıM iŞI
iş Grubu: Ana Grup>lnşaatImalatıarı Sayfa2/2

~.,~~ Poz No r .. .__ .. imalatın Cinsi • .,. \ Birim i Miktarı iPU~;;tar
8 !Y.27.501/08 1350 kg çimento~o~lu~arçlat~~ katk~~~~ıvaxapılnıa~ı.. m' i

i Tekrıik Tarifi: 1mim!1 kumuni 350 kg çimento katılmasıyla hazırıa·nanharçıaönCebir tabaka serpme atılması ve üzerineayni
! harçla bir defada beton veya betonarme yüzeyler üzerine ortalama 1,2cm kalınlığında sıva yapılması, duvar yüzeyinin
i 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 m' fiyatı:

.. 1 Q~çQ:ŞIYfllıa~ ~~t~ny~:z:~ylerpr()I~si~:z:~rin~~1l~eşflplfln.ı.r:.....
9 IY.27.581 i 200 kg çimentodozlu tesviyetabakasıyapılması m';

... i··· _... _. ....~. 'i Teknik Tarifi: Proje ve detay projesine göre, tesviye tabakası yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanrnası.t m' dişli kuma 200kg
; çimento katılarak elde edilen harçla ortalama 3 cm kalınlığında mastarında sıkıştırılarak tesviye tabakası yapılması, gerektiğinde
i sulanması, harç ve benzeri artıklardan temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme,
yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m' fiyatı:

.9: Te_syiy.~~ı:ıII'!IlYElrllıfllı.ınl.ı:ır()jesi..~:z:~rilı~~rı.hesflPlflrı_ır~_.
i
i
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İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
İşin Adı: AHMETLER ORTAOKULU WC ONARıM IŞI
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa 1/2

S. Poz No .... imalatın Cinsi . Birim Miktarı Pursanı:aj
No .._...._.............•...............•....•._.._>~_!%L~,~....T'~ ····~··-I·Tezgah·· aıii veyatezga'ıı'üstü oval··ıavabofakrib·el1-40x50cm;····· Adet

,o71-108.................i LAYJ\E30LAR(TŞ ı3QŞ) .. .........................................................................................................................................•.............................L....................... . •.
i Teknik Tarifi: Belirtilencins ve ölçülerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanları ile
birlikte, işyerinde temini, yerine mentap. Not: Renkli sırtı seramikten kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak
montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk
işarEltiile ()lar?kpiY?ı;ayCl.af?:ElcHll11iş

2 1071-112 i Takriben 45x55 cm Yarım Ayaklı Tk, LAVABOLAR (TS 605) Adet•.................................................L .! Teknik Tarifi: Belirtilen cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanları ile
: birlikte, işyerinde temini, yerine mentah. Not: Renkli sırlı seramikten kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak
, montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk
, işareti.ile olarak piyasaya af?:edilmiş

3 1071.~123/~rv1~!~g~~?nt~j,~5~60 ~myaxlı, t<~~~alı ~~Y~yi~~lı, ~YL\~O~~. j\d:t
i Teknik Tarifi: Belirtilen cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavat:ıonunmontajelemanları ile
birlikte, işyerinde temini, yerine mentah. Not: Renkli srrlı seramikten kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak

i montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk
! . areti ile glarak piyaı;Clyaaf?:edill11iş. . . .. . .

4 073-201 Takriben 40x50 cm, Kristal cam, AYNALAR (TS 5229 EN#1036) Adet
,TeknikTadfi:cam kalınıigı5 mm, ayna kenarırodajıı;' ayrıa Ozerindeşeritler olduglJbda,şeiitleibizotelioıacaklır. ÖlJVarabagları!1
i 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
· piyasay? cır;z:El<:ı}ll11iş()IClc?~tır. . . ... . .

5 1075-103/DMNTjOeMontaj, Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm Ekstra Sınıf, Adet
.; 1Fay~rı§.ı;c:ıIllLaşll1lş çini! J\LAILJB~f-iE:LATJ\Ş.LABIJTŞ,Zf)f)t~ . . _ .
: Teknik Tarifi: Beyaz renkte, 4 köşeli hela taşı; TS-EN 274-1-2-3 e uygun 0 100 mm.lik PVC den yekpare yapılmış 80°C sıcaklığa
i 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 sırtı seramik kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri
arttırlll11C1<:lClnaynElIluygLJI?llacCl~tır.

6 89-101 i 1/2" t<IS~ ll1uslu~, ~üz~eçli f?Zet dahil, ~usluklar (TS EN 200'e uygun) Adet

Teknik Tarifi: Kalite belgesini haiz armatürlerin işyerinde temini ve yerine montajı.
1 Gömme (L..a"al:ıo üzerine monte edilir tip, spiral, iki adet filtreli ara
Ill1usluk c:i~hil komple Tk) 1.Slrııf: pres dökÜIl1

Adet7 089-501

8

! Teknik Tarifi: Lavabo Bataryası:
'Plastik lavabo ve eviye sifonu (TS-EN 274-1-2-3'deki ölçülere uygun
i. 80o.Ç slı;c:ıklığa dayanıklı (3 c:rn ko ku fE)rll1.E)türIÜ)

Adet1089-704

Teknik Tarifi: Sifonlar, (Lavabo, eviye ve pisuar için):

9 94-400 i Kağıtlık (paslanmaz çelik) Adet
i Teknik Tarifi: P~slanmaz çelik sacdan kağıtlığın kromajlı tespit vidaları ve özel takoz veya dubelleri ile birlikte işyerinde temini ve
1 yerine montajı.

... 1"'--'------------ , ---------------.-."."".,,'··''·-----'1 . o •• - -------

10 165-708 i Panel radyatör, (Tip 22) 600 m
...TeknikTarifı: 'iapısafkonstroksiyonlJ Ts 'EN 442~1starıdardına lJygun, isıigüçlerini orıaylanmışklJrlJllJşİarafırıdarilaboratuar

raporuyla kanıtlayan, su geçen yüzeylerde TS EN 10130 standardına göre Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm. kalınlıkta soğuk
• çekilmiş sacdan imal, TS EN 442/1 standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta (en az 520 kPa) test
. edilmiş, TS EN 442/2 standardına göre test edilerek ısıi güçleri tespit edilmiş, çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son
kat elektrostatik toz boyalı, ambalajlı olarak, radyatör montaj elemanları, pürjör dahil işyerinde temini ve montajı. (Tip XY, X panel

[sayısı, Y k()nvektör)
11 !170-201 i 15 0 mm (1/2"), Köşe tipi radyatör musluğu (TS 579) Adet

·jTeknikTadfi: TS EN2f5 veya'TS 579'ilJygun; idarenin uygun görecegi"nitelikte radyalör ll1usluglJve baglantı rakorlJnlJrı
L(terrnostCltll()lanlartElrnıostClthkafa ve adaptörü.bClğlantl.r?koruiIEl.birliktEl)işyerindetEll11inivElyerinEll11ontajl.
: .' • 1/2" 20/2,8 (Anma ÖlçÜsü Çap/Et kalınlığı (0 mm) PN 20 polipropilen

12 204-3101/A ! borular ALÜMINYUM FOLYOLU (OKSIJEN BARIYERLI) KOMPOZiT m
PP-Re

Teknik Tarifi: TS EN ISÖ 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR~C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlı~ıncianiçmeslJyuborusu
olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fızyoterm .
kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 "C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme

L.\leişçilik dahil Montajl11C1I;Z:Ell11elElrininbEl<:ıelleri?yrlgaöcjenecElktir....
13 :204-3102 n 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su

, oruları
Teknikfadfi: TS ENisö15874~2;ye uyglJn,polipropÜerı(pPR~C),'Tip;3!enmamÜI ve saglık Bakanlıgından içme slJyuborlJslJ

l olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm i
. kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 oCsıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme .
ve.işçili~ <:ıa~II)rIII0ntClil11al;Z:Ell11elElrininbEl<:ıeIlElri..ayrıc:cıö<:lElIlElC:El~tir.

m
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TEKNiK SARTNAME

Proje ve mahal listesine göre;

2. Katta bulunan tuvaletin mevcut aydınlatma tesisatı sökülüp yerine projesinde gösterilen
şekilde anahtar ve armatürler yeniden monte edilecektir.
Tüm sistem çalışır durumda idareye teslim edilecektir.
Tuvalet içerisinde sökülen tüm ekipmanlar (anahtar, armatür v.b.) 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 paz 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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ihale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: AHMETLER ORTAOKULU WC ONARıM iŞi
iş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı Sayfa 1/1

i ~~ Poz No . imalatın Cinsi Birim i Miktarı TPu~~~taj:

k- ..-~·i;;4~~·~-~ ~~;le~I~~t~~~o~~I~~~~~~~~~~eff~~~~I.~Yd;nıatma-so-rtiıeri~(~~Venlik r-~detTr~-~~~~ i 1

i Teknik Tarifi: Peşe( bergman veya PVC boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm' sorti hatları en az 1,5 mm' faz ve nötr iletkenleri
i TS 6429a göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, armatür, tespit takozu, her nevi
, malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar
. kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenrnez.
: Ölçü: Linye uzunluğu 35 m.yi geçmedikçe ayrıca bedel ödenmez. Linye hattının 35 m'den sonrası için ayrıca besleme hattı olarak
, Birim Fiyat No. 727-000'den ödeme yapılır.
Normal sorti ve avize sortisinde bir tek sorti normalolarak alınacak. Bu sortilere bağlanan ilave sortiler paralelolarak kabul
edilecektir. Vaevien sortisinde iki vaevien anahtar ve bir sorti normal vaevien sortisi, buna bağlı diğer sortiler paralel sorti kabul
edilecektir. Deviyatör anahtarları kendi birim fiyatlarından ayrıca ödenir. Komütatör anahtar ile idare edilen sortilerden aynı

i mahalde bulunan ilk iki sorti bir komütatör sorti, diğerleri paralel sorti olarak kabul edilecektir. Anahtar yerine şalter kullanıldığında
i anahtar fiyatı düşülecek, ayrıca şalter fiyatı ödenecektir. Trifaze sorti, her armatüre üç fazlı dört veya beş iletkenli besleme yapılani normal sortiye benzer. Trifaze sortide anahtar kentaktör. kontaktör kumanda hatları ayrıca ödenir. Her armatürün ayrı fazdan
i beslenmesi halinde ilk sorti tek fazlı normal, buna bağlı diğer sortiler tek fazlı paralel sorti olarak ödenecektir. Annatür bedelleri
ibirinıfiyatNCl,.7 42:QqO'dElnayrıca c;denir.

2
. . . ... .......... iGüve'nlik hattı komutatör sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri
1734-202 Adet

...........J<QQYE)rılikhcıttl.plcıstiki;zcıleljcirıştE)rı cılrı:ıcı~Q;ZE)rE))..................... _ L .
: Teknik Tarifi: Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm' sorti hatları en az 1,5 mm' faz ve nötr iletkenleri i
i TS 6429a göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, armatür, tespit takozu, her nevi .
i malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar
. kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez.
i Ölçü: Linye uzunluğu 35 m.yi geçmedikçe ayrıca bedel ödenmez. Linye hattının 35 m'den sonrası için ayrıca besleme hattı olarak
i Birim Fiyat No. 727-000'den ödeme yapılır.
i Normal sorti ve avize sortisinde bir tek sorti normalolarak alınacak. Bu sortilere bağlanan ilave sortiler paralelolarak kabul
edilecektir. Vaevien sortisinde iki vaevien anahtar ve bir sorti normal vaevien sortisi, buna bağlı diğer sortiler paralel sorti kabul

i edilecektir. Deviyatör anahtarları kendi birim fiyatlarından ayrıca ödenir. Komütatör anahtar ile idare edilen sortilerden aynı
i mahalde bulunan ilk iki sorti bir komütatör sorti, diğerleri paralel sorti olarak kabul edilecektir. Anahtar yerine şalter kullanıldığında
! anahtar fiyatı düşülecek, ayrıca şalter fiyatı ödenecektir. Trifaze sorti, her armatüre üç fazlı dört veya beş iletkenli besleme yapılan
i normal sortiye benzer. Trifaze sortide anahtar kontaktör, kontaktör kumanda hatları ayrıca ödenir. Her armatürün ayrı fazdan
i beslenmesi halinde ilk sorti tek fazlı normal, buna bağlı diğer sortiler tek fazlı paralel sorti olarak ödenecektir. Armatür bedelleri
birim fiyat No, 742~qOO'denayrıca ödenir.

3 " Sıva üstO, dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 Im, tüketim
:742-1153 değeri en fazla 12 W olan) Adet
!Teknik Tarifi: GÖvdesive sogutuCLJkısmı alimiııyum dökom olaıı, opal piVıMA difOzörlO,eıı az ıP 40 koruma derecesiııe sahip
i armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi
i Bütün led armatürler; ENEC sertifikalı sürücülü ve sürücü PFC değeri en az 0,95 olacaktır. Kullanılan ledler IESNA LM-80 belgeli
! olacaktır. Armatürlerin kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L70) saat, annatür renksel geriverim değeri
! (CRI) en az 80 olacaktır ve homojen ışık dağılımına sahip olacaktır. Armatürler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN
i 60598-2-2 standartlarına, armatür sürücüleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarına ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim
Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır.
Armatürler akredite bir labaratuvardan alınmış IESNA LM-79 standartlarına uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, ıP
koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardına, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardına göre yaptırıimış

: olacaktır. Ayrıca atmatürler Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun üretilmiş olacaktır. Not: Led
: armatür pozlarında belirtilen ışık akısı (Im) değerleri armatürün çıkış değeridir, tüketim gücü ise armatürün şebekeden çektiği

.1 toplClnıgücÜ ifClcleEldElr,



İhale
Makamı

iş KALEMLERi
işin Adı: AHMETLER ORTAOKULU WC ONARıM iŞI
iş Grubu: Ana Grup>lnşaat Imalatıarı Sayfa 1 /1'··~:r·····~~z~~···~r-~-··········_······~.······imalatı" Ci~Si . --+,__M=i=kta==rl==i-·P_u_·~,-,-~.:.!~F_ta_-]-i·i

1 iAnaliz-yıksök10 i Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesı , m2 i
2 . ·~SB.6~~···-_· '3 -cm·Kaıın~~ln(fa·Me·rmer~Pıakaiıe··OvaTH~ionLavaboveTezgah"·-~-·l

i L'r'ClJlIIIl1C1!?I................. . ; 1
3 Y.18.001/C14 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190x135x190 mm) ile duvar m2 i

aJlIIIl1C1şı
4 Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 3 kat

1 ,!V.19.085/023 ..hClJlı:ıq~J9PJ_cıIl1J,şll1ll1~cıllı::ıll~tClŞll.ycılIJlll1lyClf>~.Il1cı!?1. . .

5 .. !~~~5.003/05 .1~:;:J~;~I(i~~c~ri'~:)~.astar uygulanarak iki kat su .ba~ı~mat b~~a
: 40x40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde,

6 iV.26.007/405A ! ı'kalite, renkli, sırlı porselen kara ile 3 mm derz aralıklı döşeme
ıkClP!ClIl1C1ŞIYı:ıPIII"TlClşl(~cı~()ycıPIŞtIEIÇI!?I.il~) ..
l 30x60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde,

V.26.007/410B i ı'kalite, renkli, sırlı porselen kara ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe
... L~~ıpl.Cll"Tlcışl.>/cıPılrı::ıcısl{kClr()ycıPıştırıcıslil~)

.27.501/08 . L~~~~~9il1lento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması

m2

m2 ...!
ım2

.......... -_.-_- ~

m2 ,

; 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
_ -] ···················1

.__._ __._.L



TESisAT MAHAL LisTESi

4 i 073-201 .~~:;~e3~i6x50cıı1: Kristal cam, AYNALAR (TS 5229

i 075- 'ÖeMonhjj:PfastiksifonTupiktentaF~iben5öx66crn !
5 1103/DMNTJ ! Ekstra Sınıf, Fayans camlaşmış çını, ALATURKA HELA i Adet
. J .. . ~~'§.!ARı.cr:~.~ill .. . , ',jr'ITSEN

6 1089-101 1/2" Kısa musluk, süzgeçli rozet dahil, MusluKli
... ?9Q'(:}llYgllIlJ .

Gömme (Lavabo üzerine monte edilir tip, spiral, iki adet
filtreıliı:ıEı:ırııu~lııkclı:ı.~il~cırıı.pleı..!~)1 ,Şırııf: pr(:}~cli)~Qrıı
Plastik lavabo ve eviye sifonu (TS-EN 274-1-2-3'deki

8 089-704 ölçülere uygun 80·C sıcaklığa dayanıklı 6 cm koku
...... . . f(:}rıl1(:}tQ_ı:IQt

işin Adı: AHMETLER ORTAOKULU WC ONARıM IŞI
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

i
ISıra
! No Paz No Tanımı

071-108

2 1071-112

071-
3 i123/DMNTJ

i Tezgah altı veya tezgahostô'ô"aııavabo Takriben
40x50 cm, LAVABOLAR (TS 605)
Takrlben45x5licrn'iarırnAyakIITi<, 'LAVABOLAR (TS
€i9_5L. _ .... ...
DeMontaj, 45x60 cm yaylı, Kancalı veya vidalı,
LAVABOLAR

7 089-501

9

Panel radyatör, (Tip 22) 600

094-400

165-708

Kağıtlık (paslanmaz çelik)
- -.

10

•
20 ! 204-402

21 '204-403

22 1210-624

23 :210-625

24 . MSB.8121A Bizuteli Füme Renkli Ayna (5 mm kalınlığında)

iS ın« ,~
....J o::
~ 'wN
~ : so::

' ·~ü!
Birim N:S:

r:

Adet i +

i ;, +."..

.......+..

-----·1

Sayfa 1 /

-L-
i
i

·················1

i: i·~-l··--l

·······1
iAdet! +
j ı

m i +

Adet! +
l"'"

m +

..........J I.
i
i

i
+ ··1 +....

! ı
. I···· L.

iL

... , ..1 .

!
."L,,"

....+.. ı.
i

. j
i

. ---r--

ı.. o •• r-
150 mm (1/2"), Köşe tipi radyatör musluğu (TS 579)
1i2;'2Öj2:'8(Anrna'OfçOsü"çapiEikafını;~1 {0 rnrnj"PN'

204-3101/A i 20 polipropilen borular ALÜMiNYUM FOLYOLU
i i (QKSIJEN B,A.RIYERLi)i<OMPQZIT PP~RC

13 .204-3102 ,.Pn20·poııpropiienternıi su boru 1Ii' 20/3,4rnm
Pcıliprcıpi!(:}nt(:}.rııiz.~ıı.~_o_ı:ıılı:ırı

14 1204-3103 l Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm
Polipropilen temiz su boruları

15 i 204-3104 ..~pn20poTIProplıen·temiı:·suboru·1;;32/5,4mrn m
FJolipropilentemiz su boruları i

16 1204-3105 • Pn 26 pö·ııproı)ITenboru 11/4" 40/6,7 mm Polipropilen
temiz su boruları

17 r;~~~;~'0"""6""""""""'+p::n2Öpoüpropjjenboru1112",50/8.4mm Polipropilen
temiz su boruları

18 204-3107 Prı 20pöHpropTlerıboru 2", 63116.5mm PoÜpropilen
temiz su boruları i m

19 1204-401 ';S"c'e'rt. PVC plastıi<pissu borusu (geçmemuflu, çap: li04a,
rıırııLeıL~ı:ı.ıırılığl}rıı..ı:ıı) 1 m.. L +
Sert PVC plastik pis su borusu (geçme mutlu, çap: 75-701 m +

§~~~~I~j~~lii<3pTs~t·borusu(geçrnemUflu, çap: fOO:! ! +
11Q..ı:ıırıı'(:}t~ı:ıIIIlI!ğl~rıırıı) • m ;

i 20 0 mm (3/4"), Pirinç, preste imal edilmiş tetlon i L

(PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALARı Adet i +
(TS 3148) i !

.. 250mm·{1öö),Fiirinç;presteirnafediımışteflon(Pi'FEj,····,· ,
contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS i Adet +

. ! ~14Ş) 1
i m2 i +L I

m i +

m 1 +

+

--i ___ 1.
____.L_,

i

i
. __ . --"--j. __..•---

i
.L.

+

m

m +

i·
i

+



TESisAT MAHAL LisTESi

işin Adı: AHMETLER ORTAOKULU WC ONARıM IŞI
iş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı Sayfa 1/
........._ - --ı- ·-·-·---r----- ----_.-.-- - -----

!

Is !i ıra i
! No!ı .
i

PozNo Tanımı

734-201
Güvenlik hattı nonnal sorti, Güvenlik hattı aydınlatma
sortileri (Güvenlik hattı plastik izoleli cinsten olmak iAdet i +

~z::~m<h-attikomoiatörsortCGüveniikhattiaydıniaimar -1
~~=~~ri(Güvenlik hattı pıastikizoıelicinst~noım~k L Adet! +

Sıva üstü, daires-eı(downiight) armatöı:-iişık akısı en-az-T~d··tl +
1_ ~QQ_II!1,t9_1<~!il!1~~ğ~i~llf~2:!~..1? ı.tı.'21~1l) _.I _.._._.=J .. t _'.. __ ._._

2 1734-202
----+---- ---

3 1742-1153
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ihale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: AHMETLER ORTAOKULU WC ONARıM iŞi
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat............. ...r·

S.
No

Sayfa 2/2
Birim;PozNo imalatın Cinsi

,.._...__ .. ~ i Pn 20 Pölipropilenteımlz s'u~börü3/4~~2574:2-mmpolij)ropiıeıi1'temfz·su---···--
14 l20~-31?~.............L~oruIClEI..................... . . . mi Teknik Tarifi: TS EN ıso 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu

i olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm i
: kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 "C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme
i .\lı:ı...işçilik dahil) r.nC>lltajrrıalzı:ımelı:ırinin~edı:ılleri(3yrıca..ödenec.:e~tiL

Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz su
: boruları

i Teknik tarifi: ts EN ISÖ 15874~2'yeuygun, polipropilerı (PPR- C), tip; 3teıı mamOIve sağlık Bakanlıgındaıı içme suyu borusu
i olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
· kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 "C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme
;..\lı:ı...işçili~ cI(3~il)~cırıtaJ.r,,(3I~ı:ıı::ı:ıı:ılı:ırirıirı..~ı:ıclı:ıııı:ıri...(3Y.rlg?..(jclı:ırıı:ıc.:ı:ı~tir.

04-3105 i Pn 20 polipropilen boru 1 1/4" 40/6,7 mm Polipropilen temiz su boruları m;. . +,~,." ..= " L............................................................................... .. . ...................................•....................................................'; ......................•
Teknik Tarifi: TS EN ıso 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu .
olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm ;
kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 "C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme
ve işçilik dahil) Montaj malzeı::ı:ıelerininbedı:ılleri ayrıc.:aödenec.:ı:ıktiL

17 '204-31O~ .. 1Pn 20 p()liprcpilem boru 1 112", 50/8.4 mm Polipropilen temiz su
i boruları

i tekııik tadfi:ts EN·iSö 15874~2'yeLlygLlıı,p()lip..()pilerı·(PPR~Cj,Tip; 3teıı mamOIveSaglık Bakarılıgırıdarı içme·sLlYLlh()rLlsLI
· olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
: kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 "C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme
i..ve işçilik cI(3hjl)r.n0nt(3inıal;zeı::ı:ıı:ılerinin~eclelLeri.?y.rı.c.:.a.ö_de.rı.ec.ı:ı.ktiL.

18 '204-3107 ; Pn 20 polipropilen boru 2", 63/10.5 mm Polipropilen temiz su borularıi ,., "",,_,,, ,.,""....... __ "".. ."''''''''''',.,,.._.
L Teknik Tarifi: TS EN ıso 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu
i olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
i kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 "C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme
i. vı:ıişçilikdahil)fl/iontajı::ı:ıalzeı::ı:ıelerininbedelleri ayrıcaödenec.:ı:ıktir.

19 ;204-401 ı Sert PVC plastik pis su borusu (geçme mutlu, çap: 5Ö~4Ömm, et m
...............L~Cllır:ılığl} 111111).. . . .

Teknik Tarifi: TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak
erine mentah

15 ,204-3104 m

m

m

···T·····

plastik pis su borusu (geçme mutlu, çap: 75-70 mm, et m !
.... .. i :3ırımL . . . . . .' . ,
: Teknik Tarifi: TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak
·yerine ı::ı:ıorıt?jı

21 ;204-403 mçap: 100-110 mm, eti Sert PVC plastik pis su borusu (geçme
: ~Cllır:ıhğI3111111)

: Teknik Tarifi: TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak
.........,)'ı:ırilıeı::ı:ıontaJı

210-624 1··2Ö0·mm(3j4;;j: pirinç,presteimaledilmişiefl()n(PTFE),c()ntall, tam Adet ı
• Lg~çişli, VlcfClIı.J~013E:ŞE:~\lI:\I'!A~B (ıŞ :3.:ı~ŞL . . . l .. L.
Teknik Tarifi: 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz

, çelikten, vidalı, water, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde
i temini veYı:ırine ı::ı:ıontaJL .

; 25 0 mm (1"), Pirinç, preste imal edilmiş tetlon (PTFE), contah, tam Adet
Lg~çişli,VicfClh, KQ13E:ŞE:~\lANA~B(TŞ:314Ş1..................................................................................................................... . .

: Teknik Tarifi: 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz
i çelikten, vidalı, water, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde
· temini ve.yı:ırine,ı::ı:ıcırıt(3jL

24 iMSB.812/A ' Bizuteli Füme Renkli Ayna (5 mm kalınlığında)

23 1210-625


