
T.e
BARTIN lı, ÖZEL iDARESI

Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü

TEKliF MEKTUBU
TARIH 9.07.2018
SAYı

TEKLIF SAHIBININ
IAal \:)oyadı/lıcaret unvanı
Tebligat Adresi
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Vergi Numarası
T.C.Kimlik Numarası
Telefon No
Faks No
E-Mail ..................................................................................

.................................................................................

.................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Karainler ılkokulu Onarım Işi Ile ilgili, cinsi,miktarıve özellikleriyazılımalve alımlhizmetalımlyapımişi 4734sayılıkamuihalekanununun
ilgili22/dmaddelerigereğisöz konusuişi KDVhariçKaçTL.denverebileceğiniziIyapabileceğinizi12.07.2019tarihisaat ..11:00.....e kadarIıÖzel
ldaresl """ Pmj. '''''''1 ~ Yatınrn M","'OO'" Kapa" zarfla birllkte tesnm edilmesi nca olunur, ~ GLU 1

~'i~ş~~ Yatırım Müdürü

1

i

S.NO CINSI MIKTARl it Birim Fiatı Tutarı

Karainler ılkokulu Onarım Işi

i
Teklif konusu işin tamamını KDV.hariç TL.'na

TEKLiF VERMEYE YETKiLI
Kişi/FiRMA

ADI SOYADI-KAŞE-iMZA

TEYIT EDEN N
Adı Soyadı =
Ünvanı
Imzası =
TARIH =

Teyidi yapılan Mal Alımı / Hizmet Alımı / yapım işinin teyi
tarihinden itibaren ( ..........) günü içerisinde teslimi
yapılacaktır.

irtibat telefonu : 0378228 50 22-23



İhale
Makamı

iş GRUPLARININ MALiYETTEKi ORANLARI
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)

işin Adı: KARAiNLER iLKOKULU ONARıM iŞi

No iş Grubunun Adı

Sayfa 1 /1

Tutarı Yüzdesi
(%)

100,0000

100,0000

0,0000

0,0000

100,00--

Ana Grup
1 inşaat imalatıarı

2 Mekanik Tesisat

3 Elektrik Tesisatı

GENEL TOPLAM



İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: KARAiNLER iLKOKULU ONARıM iŞi
iş Grubu: Ana Grup-Inşaat imalatıarı

S.
No Paz No imalatın Cinsi Birim Miktarı

Sayfa 1 /1
Pursantaj

(%)
Y.23.015 o 14- 0 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi,

bükülmesi ve yerine konulması
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 fiyatr.Öt.Çll.t) 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 Kg/m14 1,20816 1,57818 1,99820 2,46622
2,98424 3,55126 4,16828 4,834

Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine
konulması

Ton

2 Y.23.176 kg

Teknik Tarifi: Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven balkon köprü pencere ve bahçe
parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin,
civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel
giderleri ve karı dahil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı:
ÖLÇÜ
imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır.
NOT
Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki
ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7
den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece
kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

3 Y 25.002/02 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması m2

Teknik Tarifi: Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farklı renkte)
antipas sürülmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik,
müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ
a) Mobilyalarda boyanan yüzeyler ölçülür.
b) Kapı ve bölmelerde;
1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür.
2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dahil edilir.
3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dahil edilir.
4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü buradan alınır.
c) Carnekan ve pencerelerde;
1)Camekan ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına pervazsız pencerelerde, sıva yüzünden sıva yüzüne olmak üzere düşey
düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları
mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilave edilir.
2) Çif! pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yüzü
boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz
d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür. Boşluk düşülmez.
e) Kolon, çatı makası, kiriş, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan yüzler ölçülür.



İhale
Makamı

iş KALEMLERi
işin Adı: KARAiNLER iLKOKULU ONARıM iŞi
iş Grubu: Ana Grup>inşaat Imalatıarı

s.
No Paz No imalatın Cinsi Birim

o 14- 0 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi,
bükülmesi ve yerine konulması
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine
konulması
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması

Y23.015

2 Y 23176

3 Y.25.002/02

Ton

m2

Miktarı

kg

Sayfa 1 /1
Pursantaj

(%)
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