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S.NO CINSI MIKTARl ~ Birim Fiatı Tutarı

1 Terkehaliller ilkokulu Çevre ve Onarım Onarım işi

Ek:Teknik Evraklar 8 sayfa

Teklif konusu ışın tamamını KDV.hariç TL.'na
(rakamla), TL.'na (Yazıyla) bedel karşılığında, teklifin teyidine
müteakip, belirtilen iş günü içerisinde teslim etmeye i yapmaya ve İdarenizin çıkarlarına aykırı hiçbir eylem ve oluşum içinde
olmayacağımızı kabul ve taahhüt ediyoruz.

TEKLIF VERMEYE YETKILI
KIşI/FiRMA

ADI SOYADI-KAŞE-IMZA

TEYIT EDENIN
Adı Soyadı = Teyidi yapılan Mal Alımı i Hizmet Alımı i yapım işinin teyi
Ünvanı = tarihinden itibaren ( ) günü içerisinde teslimi
Imzası

..........
= yapılacaktır.

TARIH =

Irtibat telefonu : O 378 228 50 22-23



İhale
Makamı

iş GRUPLARININ MALiYETTEKi ORANLARI
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)

Sayfa 1/1

işin Adı: TERKEHALlLLER ıLKOKULU ÇEVRE VE ONARıM IŞi
Yüzdesi

(%)\ No \Iş Grubunun Adı
Tutarı

Ana Grup
100,0000

1 Inşaat Imalatıarı
100,0000

2 Mekanik Tesisat
0,0000

3 ElektrikTesisatı
0,0000

GENELTOPLAM 100,00--

Oskal017V1



iş KALEMLERi PURSANT AJLARI (YÜZDELERi)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)

işin Adı: TERKEHALlLLER ıLKOKULU ÇEVRE VE ONARıM IŞI
iş Grubu: Ana Grup>lnşaat Imalatıarı

Sayfa 1/1

ihale
Makamı

S. PozNo ImalatınCinsi Birim Miktarı Pursantaj

No
(%)

Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar
1 18.138/A 1 yapılması (Tek profil-60 cm aks aralığı) (12,5mm tek kat alçı duvar m2

levhası ile)
2 18.189/A Parke,beton plak,adi kaldırım ve blokaj sökülmesi m2

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

kaplama yapılması

4 A04
Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar Adet
tip)

5 A08 Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) Adet

6 A10 Menteşenin yerine takılması Adet

7 MSB.671 Bulancak Füme Granit Plak Ile Döşeme Kaplaması Yapılması m2

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla
8 Y.16.050/14 basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır m"

beton dökülmesi (beton nakli dahil)

9 Y.21.001/02 Ahşaptan düz yüzeyıi beton ve betonarme kalıbı yapılması m2

Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC

10 Y.23.241
doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri kg
imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken
görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a

11 Y.25.003/16
Saten alçıh ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı m2

mat boya yapılması (iç cephe)

12 Y.26.017/031
6 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile m2

döseme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)

13 Y.26.017/065
50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür m
döşenmesi (pahlı, her renk)

14 Y.26.020/305A
4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 m2

cmxserbest boy)

Oska/012



foo
=>
cl
O
0:=o..
~
c(
z
O
~
c(o
=>
clw
~
tl)
W
cl
O
f0-=>
c(
z
c(
>
~
cl
Wo=>
cl
O
0:=
n,

N AUTO~~ ~UCATIONAL PRODUCTo L
~
_y
ou
o

lf1
OJ
-zs
o

_y

~
lf1

::::5
çq

~
:::5
U
>
OJ
L

ıonaO~d'YNOUYOna3~S3aoınYNYA8a30naO~d

PRO[ uc ~D i~Y A

=LJ)
...........

____!!~

LJ)
..q--
____!!

=...........-e-=LJ)
...........

--"

=(\.J
...........

~

c
OJ
~

OJ
C
s.
OJ
~

OJ
>

_y
ou
o

""o
:::ooccomc
OJ-<»z
»c
-i
O
Cm
ci)

"mcco»
-i
Öz»ı-
""o:::o
Occo
-i



@RODUCED BY~N ~TOD '''VDUCAT'SNAL PRyUCT

'" --.ır '" .. ..
EL '"

i
::'4:
:
:fL i i i

r:»; ~
ii, 1rı S

8 b
iı (ll jıııı ~ .. ~ 8 i

: t •.. --= ~!e< jr.ı iı~ i il } i

..., ı;:
t .

~ iO>
il. itLı ~ !ii! a --...- i

i .. ~~ i

i i • ~it •
i 1/'

,

~bD
ı

(ll i i .. j i

'--

LO Ihıi19 LLL ~ı~ ! 8
iı (ll jııı [J P lt ,D i i t i

i'" i i 1ji i
~ ,

ı..,,----ıl i ::t

Iİ e< jııı~ ~ 10 i. ı il ~
~

i

, . i~ .
Iı (ll Imf

tı
!~

i LI ~ii~
i

.. • j ,lı

~ 1
(ll Imı LI: i i ~§ i

ı-

Lı ~ e< jr.ı
i ı ll. hı

!
i..·.. , I'i, '"

~ Imı
! .. ~ i

ı.. \~ .
~r;' tı

~

i~ i .. hı i
i=:ı ~

i..~ '"j. ~ i i
. , ,lı

N Lll..
<li !aıı " ı .. ~ ı

e< jt,ı \1-",
Iİ i N
ii ! i "I' R ;,e iLı (ll !aı' ... ı

!

ı~pq ~ i" if-
~ -'C

Iİ al '.1 i_
i['..ı V ~

Iİ

.1 !
IJ ] ii._) G IL)' Li i

g iv ~;;

i ı--F--

~
c i -i ikfl ı

hF\
d

Irt '\ ! i'V , ,
~

§
• u ;~

j ~ " ib i
> t'->: V

~,

I~ <ll j!i • i !ii ~ ..........
. iS~'ii ~ :" --.:; --..r --.ıı !

- i T@ ® -®
-

~

i ::'4:

-~ -: i ;; LO ~
:, '"

ii

i
(a0 . AS a3:>CHao~dl:>naO~d ,,,'NÖll na3 aoın"

foo
:::l
O
D
tt::
o..
..J
c:(z
D
f=
c:(
o
:::l
O
W
~
r.J)
W
O
D
fo
:::l
c:(
Z
c:(
)o
tn
O
Wo
:::l
O
D
tt::
o..

""o
:;.tJ
O
C
C
Om
C

~
»z
»
C
-i
O
Cm
ci)

"mC
C
O»
=t
Oz»r-
""o
:;.tJ
O
C
C
O
-i



İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
Işin Adı: TERKEHALlLLER ıLKOKULU ÇEVRE VE ONARıM iŞI
iş Grubu' Ana Grup>lnşaat Imalatıarı

Sayfa 1/4

S. PozNo imalatın Cinsi Birim Miktarı
Pursantaj

No
(%)

Alçı duvar levhaları ile tek tskeleıli taş yünü levha dolgulu bölme duvar

1 18.138/A 1 yapılması (Tek profil-60 cm aks aralığı) (12,5mm tek kat alçı duvar m'

levhası ile)
Teknik Tarifi: ldarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U- profillerinin (DU75) vida ve plastik dübel
kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm lik Duvar C- profillerinin
(DC75) altına 75 mm'ük ses yalıtım bandının yapıştırılması; DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 60 cm aralıklarla DU75
profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m' yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm lik alçı
duvar levhasının DU75 ve DC75 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, 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:

2 18.189/A Parke,beton plak,adi kaldırım ve blokaj sökülmesi m2

Teknik Tarifi:
DOğalparke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi, taşların plaklardan ayrılması, yol kenarına istifi,

inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel
giderleri dahil, parke, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesinin 1 m2 fiyatı:

3 27.528/3
Ince sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine 3 mm kalınlığında saten alçı i m'
kaplama yapılması

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 m' fiyatı.

4 A04
Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar Adet
tip)

Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENi AKSAMLARı Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı
(Ahşap, Metal, Plastik)

5 Aoa Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) Adet

Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARı Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı
(Ahşap, Metal, Plastik)

6 A10 Menteşenin yerine takılması Adet

Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARı Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı
(Ahşap, Metal, Plastik)

7 MSB.671 Bulancak Füme Granit Plak Ile Döşeme Kaplaması Yapılması m'

Teknik Tarifi: Şartnamesine uygun yapılmış, tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ısiatılması, üzerine 3 cm kalınlıkta 400 kg dozlu
çimento harcı ile bir altlık serilmesi, bunun üzerine aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 3 cm kalınlıkta, her boyutta Bulancak Füme
Granit plakların projedeki şekil ve taksimata göre döşenmesi, derzlerin normal veya renkli çimento şerbeti ile doldurulması, döşeme
esnasında kırılan, çatlayan plakların değiştirilmesi, döşeme yüzü harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme
ve zaviatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır.

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla

8 Y.16.050/14 basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır m'

beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Teknik Tarifi: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m'/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım
ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası
ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya
kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 20/25 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, yerleştirilmesi, vibratör 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 boşaitılması, 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 20/25 olan gri renkte,
normal hazır betonun 1 m"fiyatı:

9 Y.21.001/02 Ahşaptan düz yüzeyı i beton ve betonarme kalıbı yapılması m'

Teknik Tarifi: Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyleri rendelenmiş ve yağlanmış ii. sınıf çam kerestesinden düz yüzeyli beton ve
betonarme kalıbı yapılması, sökülmesi, bu işler için gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kuşaklar, destekler, çivi, tel, benzeri gereçler,
malzeme ve zayiatı ile işçilik, iş yerinde yataY-düşeytaşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit cenel giderleri ve karı dahil, 1 m2 fiyatı:

10 Y.23.241
Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC kg
doörarna profillerinden her cesıt kapı, pencere, kaplama ve benzeri

Oska/012-yt



İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
Işin Adı: TERKEHALlLLER ıLKOKULU ÇEVRE VE ONARıM IŞI
Iş Grubu' Ana Grup>lnşaat Imalatıarı

Sayfa 2/4

s. PozNo Imalatın Cinsi Birim Miktarı
Pursantaj

No
(%)

imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken
görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a

Teknik Tarifi: loarece 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,
levhalarve 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
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 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 sıkıhr,
b) Kilit profilleri ile; Kilit profillerinin doğramaya takılacak birinci parçası doğrama üzerine her yönden takılır. 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
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:

11 Y.25.003/16
Saten alçı lı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı m'
mat boya yapılması (iç cephe)

Teknik Tarifi: Boyanacak yüzeyde temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine 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 m' fiyatı:

12 Y.26.017/031
6 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile m' 1döseme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)

Teknik Tarifi: Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 6 cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve
prizmatik normal çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve
derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülrnesi, inşaat yerindeki
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri
ve karı dahil, 1 m' fiyatı:

13 Y.26.017/065
ı 50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür ·1 m -[
döşenmesi (pahlı, her renk)

Teknik Tarifi: Proje ve tekniğine uygun olarak 50x20x1Ocm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordürterin yerine
montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik
işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m fiyatı:

14
Y.26.020/305A ı 4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 i m' 1cmxserbest boy)
Teknik Tarifi: Şartnamesine uygun olarak yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 4 cm kalınlıkta 400 kg
çimento dozlu bir tabaka yapılması, bunun üzerine aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 4 cm kalınlıkta, 30 cm x serbest boy
ebadında mucartalı andezit levhaların projesindeki şekil ve taksimatına göre döşenmesi, derzlerin normal veya renkli çimento
şerbetiyle doldurulması, döşeme esnasında kırılan çatlayan levhaların değiştirilmesi, döşeme yüzünün harç boşluklarından
temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel
giderleri ve karı dahil, 1 m' fiyatı:

NOT: YAPIM AŞAMASıNDA GEREKLi TÜM KAZı, ÇEVRE, iş, işçi(ÇALlŞAN), GÜVENLiKLERi YÜKLENici
TARAFINDAN SAGLANMAK ZORUNDADıR. AKSi TAKDiRDE TÜM MADDi, MANEVi VE KANUNi
YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKLENiCiYE AiTTiR. YAPIMDA KULLANILACAK TÜM MALZEMELER TSE, CE GiBi
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STANDARTLARI BULUNAN MALZEMELERDEN KULLANıLACAKTıR. YAPIM AŞAMASıNDA
KULLANILACAK MALZEMELER POZUNA UYGUN OLACAK VE TÜM RENK, DESEN, MODEL VB. SEçiMLER
iDARE TARAFINDAN YAPıLACAKTıR. iDARE TARAFINDAN SÖZLÜ YA DA YAZıLı iziN AlıNMADAN
MALZEMELER KULLANıLMAYACAKTIR. KULLANILMASI HALiNDE iDARE TARAFINDAN UYGUN
GÖRÜLMEYEN MALZEMELER YÜKLENici TARAFINDAN BEDELSiz OLARAK SÖKÜLECEK VE BEDELSiz
OLARAK iDARENiN iSTEDiGi MALZEME iLE DEGişTiRiLECEKTiR.

AYRıCA
• Yüklenici, işlerin şantiyede yürütülmesi sırasında,yapıldı ( as- built ) projelerin hazırlanması için

gerekli olan tüm bilgileri kaydedecektir. Düzeltilen çizim ve projeler, diğer dokümanlarla beraber
yapım sırasındaher an idare için hazır bulundurulacaktır.

• inşaat sırasında hazırlanan yapıldı ( as - built ) projeler, gerçekte ne inşa edilmişse ona göre
olacak ve inşaat yapım sırasındaki bütün düzeltme ve değişiklikleri de içeren mimari, statik,
elektrik, mekanik,peyzaj ve bina şartnameleri ile çizimleri içerecektir. işin geçici kabulü
yapıldıktan sonra 2 hafta içinde, her birinden 2 kopya hazırlanacak ve CD lere AutoCad çizimi
olarak kaydedilecektir.

• Yüklenicinin ürettiği projelerin idare tarafından onaylanmış olması, yükleniciyi
yükümlülüklerinden, sorumluluklarından veya onay sonrası çıkabilecek yanlışlıkların
düzeltilmesinden kurtarmayacaktır.

• Yüklenici firma; tüm malzeme Imalatlannda. imalattan önce idareden malzeme onayı almalıdır.
Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin sunacağıyürürlükteki imalat kalite Standartlarına
uygun olarak üretilmiş en az 3 ( Üç ) alternatifli malzeme numunelerinden birini idare
seçebileceği gibi, bunların tümünü reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını isteyebilir. Aksi
takdirde idarece malzeme onayı verilmeyecektir. Yüklenici, malzemeleri iş programlarını
aksatmayacak şekilde önceden idarenin onayına sunacak ve meydana gelecek gecikmeden
sorumlu olacaktır. Malzeme seçimi idare onayı ile kesinlik kazanacaktır.

• imalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasınagetirilecek, olumsuz çevre ve hava
koşullarından korunacaktır.

• Yüklenici firma, şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için. uygun uyarı
levhalarını asacak,ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin kaldığı binaları işçi sağlığı, iş güvenliği
tüzüğüne uygun olarak düzenleyecektir.

• Yüklenici, inşaat sahasını veya çevresini kirletmeyecek, gereksiz şekilde araziyi, yolları ve diğer
yapıları bozmayacaktır. Şantiye sahası çitlerle ve perdelerle çevrelenecek ve girişler kontrollü
olacaktır. Şantiye sahasıher zamantemiz ve düzenli olacaktır.

• Yüklenicinin yapacağı işler halkı gereksiz şekilde rahatsız etmeyecektir. Halkın geçiş haklarına
daima riayet edilecektir. Polis, karayolları veya diğer kamu makamlarının yazılı izni olmadan,
karayolu veya yürüme yolları geçişiengellenmeyecektir.

Yüklenici, trafik düzenlemesi ve yol emniyet tedbirleri için Belediyeden, Polisten ve Karayolları
yetkililerinden konu ile ilgili bilgileri temin edecekve bu makamların getirdiği şartlara ve önerilere
uyacaktır.
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Yüklenici, proje sahasının yakınında bütün kamu yollarının ve kaplamaların temiz tutulması ve
şantiye aktivitelerinden meydana gelebilecek döküntülerden uzaktutulabilmesi için gerekli bütün

önlemleri alacaktır.
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