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SAYı

TEKLIF SAHIBININ

Teklif konusu işin tamamını KDV.hariç TL.'na

IAdl SoyadıfTIcaret Unvanı
Tebligat Adresi
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Vergi Numarası
T.C.Kimlik Numarası
Telefon No
Faks No
E-Mail

S.NO CINSI

Akbaş ılkokulu Onarım

MiKTARl Birim Fiatı Tutarı

TEKliF VERMEYE YETKiLI
KIşilFiRMA

ADI SOYADI-KAŞE-iMZA

Akbaş ılkokulu Onarım Işi Ile Ilgili, cinsi,miktarıve özellikleriyazılımalve alım/hizmetalım/yapımişi 4734sayılıkamuihalekanunununilgili
221dmaddeleri gereğisöz konusuişi KDVhariçKaçTL.denverebileceğinizi/yapabileceğinizi29.05.2020tarihisaat ..16:30.....a kadar iı Özel
idaresiYatırımve inşaat MüdürlüğüneKapalızarflabirlikteteslimedilmesiricaolunur~ ~ ~ /

GLU
at Müdürü

1

TEYIT EDENIN
Adı Soyadı = Teyidi yapılan Mal Alımı i Hizmet Alımı i yapım işinin teyit
Ünvanı =
Imzası

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

TARIH =

Irtibat telefonu : 03782285022-23



İhale
Makamı

iş GRUPLARININ MALiYETTEKi ORANLARI
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)

işin Adı: AKBAŞ ıLKOKULU Sayfa 1 /1

Tutarı

100,0000

0,0000

0,0000

100,0000

100,00--

Eki: Iş kısım larına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri

GIZli

Oska/01?-1



İhale
Makamı

iş KALEMLERi
işin Adı: AKBAŞ iLKOKULU
iş Grubu: Ana Imalatıarı

c "5,' r-: _., ."' ,"""""""""""""""""",
1/1

imalatın Cinsi
_N~._~,.~~ ,__ ~_.. ~_,____ --~--"~~"_'---+--+-----i---~------{

1 77.135,1005 PASLANMAZ ÇELIK MERDlvEN KORKULUGU YAPıLMASı
""""m ",n","_ ~,~"~,,~,, "' __n,,_m"c "._ ~"."

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla
, basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır

'''' + ~et()rl cj()~ülrııesi{b~t()n,"n§~1i cjcıhilt
i Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması

'I Ön yapımiıi)ileşenlerden oluşan tam "gÜvenıikli, dış ceph"e""""'iş 'is'k"e"'le'""s""""'i'!"""'""""'" ,1"", " ,'," "'"
aouması. (9,OO~51,59 rıı cır§sl)

Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik
esaslı şu bcıı:ll,boya YcıPIirııcısi (cjıŞ c~ph~)
Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması
yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı

i minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı?
"."~.~",'_._,..,,._,__._.._,__... _..ı~~.QQ_ç.~~~.!__._b_~_rtqrl1!.11i_~~..lş!~_QJL~__. _.._.__ ,___._~._.__ ,__.__.._.J..

2 115.150,1004

3 '15.180,1002,

4 '15.185.1011

5 !15,540.1301

6 15.405.1302

!
"" ",I

,",_j

Oska/012



İhale

Makamı
TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı: AKBAŞ ıLKOKULU
iş Grubu: Ana Grup>lnşaat Imalatıarı

S. Sayfa 1/2
[Pursanta]PozNo imalatın Cinsi

No Birim i Miktarı,
"''''''''_'''''''_""_"",,'"""""'~,~,,~,~,~'". '''''',.""_..~"""".""".,,~'''~"'..""'''-,."...;~'''',._."L~,-,-~-~_"~~L_.,,,

2

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla
15.150.1004 basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır i m3

" ~E!tC)n..cjökqlrrıeı;i(~E!tC)n 11C1~IIcjCltıil) 1 L J .

' Teknik Tarifi: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve
' kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento sllosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım
i 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 taşıt/ara 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 20/25 olan gri renkte,· normal hazır betonun 1 m"fiyatı:
ÖLÇÜ:

· Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
NOT:

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 kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.
jgk,UI.bJı:!eı~I.15rlPı:!eı"E:lrıgE:lil~reırııPcı~lj...cıPılcıc.eııs.tIE,..,.
'15180.1002 l Ahşaptan düz yüzeyı i beton ve betonarme kalıbı yapılması m2

3

Teknik Tarifi' Proje ve şartnamesine gÖre;iÇyÜZeYlerTrendeienmiŞveyaglanmış ii. sınıf çam kerestesinden düz yüzeYI(betöıi 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-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m2fiyatı:ÖLÇÜ

Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmayan imalat deliklerinin çevre kalıpları
ölçüye dahil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu çıkarılmaz.
NOT:

, 1) Kalıp iskelesi ayrıca ödenir.
; 2) Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir.

1 Okul bineıSıönpne eırıgeı,llirampası yeıpıleıceıklır, .
15185.1011 . Ön yapımiı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi m2

yapılması. {Q,QO§1,50 rrı cıraı;ı) , ..................•......
Teknik Tarifi: Yapıların dış cephelerinde yapılacak imalatlar için sabit olarak kullanılmak üzere, mevzuatına, (iş sağlığı ve güvenliği
kanunu, yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği,
ahşap ve ön yapımiı çelik ile alüminyum alaşımIı bileşenlerden oluşan dış cephe iskelelerine dair tebliğ vb. tüm mevzuat) malzeme

' ve tasarım standartlarına, projesine uygun, ön yapımiı bileşenlerden oluşan ve yük sınıfı min. 4 olan tam güvenlikli dış cephe iş
, iskelesinin gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurulması ve sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme,
1 yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m2fiyatı:ÖLÇÜ:

Iskelenin yapıldığı yüzeyin, üst kotu yükseklik, tabandaki uzunluğu ise genişlik olarak alınır ve genişlik ile yüksekliğin çarpımı
sonucu iş iskelesi alanı olarak hesaplanır.
NOT:

1) Bir mahali çevreleyen alandaki tavanda iş iskelesini gerektirecek bir imalat yapılması söz konusu ise; tavan için iskele bedeli
verilir ayrıca, duvarlar için iş iskelesi bedeli verilmez.
2) Bir mahalde kurulan iş iskelesi, o mahalde yapılacak olan ve iş iskelesi kurulmasını gerektiren tüm imalatıarın yapımı için

. kurUldUğUkabul edilir ve bu mahal için iskele bedeli bir kere verilir.
; 3) Bu poz 3,00 metreden yüksek duvar inşaatı ile bu nitelikteki münferit inşaatlara uygulanır.
4) Yüksekliği 3,00 metre ve 3,00 metreden aşağı olan inşaatlara iş iskelesi bedeli verilmez.

' 5)Gerekli durumlarda file, branda vb. ile güvenlik tedbirleri alınır. Ayrıca bedel ödenmez.
; 6)iskelenin standartlarına, mevzuatına ve projesine uygun olarak yapıldığı hususu, yapı denetim görevlisi ve yüklenici ile birlikte
i tutanağa bağlanacak ve bu tutanak idarenin onayına sunulacaktır. Ayrıca, iskele genel ve detay durumunu gösterecek şekilde CD
' ye aktarılacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktır. Bu tutanak ve CD'nin ödeme evraklarına eklenmesi gerekmekte olup bu
hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli ödenmez.
7)lskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir.
Okul binası dış cephesipozuna uygun boyarırııası içirıi~keıle~urulacaktır.

Oska/012-yt



İhale

işin Adı: AKBAŞ ıLKOKULU
iş Grubu: Ana Grup>lnşaat Imalatıarı

S.

Makamı
TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)

Sayfa 2/2
PozNo imalatın Cinsi

.(%)

·1,
m2

6 77135.1005 PASLANMAZ C;:EliK MER61VENK6RKÜLLJdu YAPıLMASı m i
TeknTk'TarifCProjesine gö're90 cm~yü'ksekii~Tn-desahanll'kvemerdlvenyanlarına06 cm~'lik"pa-sl~;ımaz'ç~TIkborukop'eştesl',"
40x40x2 mm. ebadında paslanmaz çelik kutu profil dikmeli, yatayda 0 12-16 mm. paslanmaz çelik borulu, dikmelerin zemine
birleştiği noktalarda paslanmaz çelik rozetll, 304 kalite paslanmaz çelik merdiven korkulUğUyapılması, her türlü malzeme ile zaylat,

. işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma,
i montaj, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m. Fiyatıdır
i Okul ~i.n~~ı~ay~pılac~k.rrıolan eng~li ramp~~ına pozuna uygun..k?rkul~k yapılacaktır.

Oska/012-yt
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