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ş.Üsteğmen Aydın Aydoğmuş ılkokulu Onarım Işi Ile Ilgili, cinsi,miktarıve özellikleriyazılımalve alımlhizmetalımlyapımişi 4734sayılı
kamuihalekanunununilgili 221dmaddelerigereğisözkonusuişi KDVhariçKaçTL.denverebileceğiniziIyapabileceğinizi29.05.2020tarihisaat
..14:00.....a kadar ii ÖzelıdaresiYatırımve Inşaat MüdürlüğüneKapalızarflabirlikteteslimedilmesiricaolunur.

S.NO CINSI
MlmRI V Birim Fiatı Tutarı

1
ş.Üsteğmen Aydın Aydoğmuş ılkokulu Onarım

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

TEKliF VERMEYE YETKiLi
KIşilFIRMA

ADI SOYADI-KAŞE-IMZA

TEYIT EDENIN

Adı Soyadı =
Teyidi yapılan Mal Alimı i Hizmet Alimı i yapım işinin teyi

Ünvanı =
Imzası

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

= yapılacaktır.

TARIH =

Irtibat telefonu : O 378 228 50 22-23



...............E~------~
İhale

Makamı
iş GRUPLARININ MALiYETTEKi ORANLARI

(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir) Sayfa 1 /1

işin Adı: ŞEHIT ÜSTEGMEN AYDIN AYDOGMUŞ ıLKOKULU

1 Inşaat Imalatıarı

2 Mekanik Tesisat

3 Elektrik Tesisatı

Tutarı

100,00--

100,0000

100,0000

0,0000

0,0000

Eki: Iş kısımlarına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri

GIZLI

Oska/01?-1



İhale

Makamı
TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı: ŞEHIT ÜSTEGMEN AYDIN AYDOGMUŞ iLKOKULU
iş Grubu: Ana Grup>lnşaat imalatıarıs." .

:Pursantaj .T i, \
Iı Birim \, Miktarı
i i i (%) ,

\_.~~,--'~~ ••.."_~ __.~i __ ~_~,,~__._'~_.'"_~.,-" •.•,•••,••_~ __ ,•._•.•.._-_ .•_--_ •.•..,-, _,., ....r--r-·"··_"_····'····r·""~·'·_"'·~·
r~ı:::i,"m, .. ıHer türlü kirem' örtülüçaı,'ar,a kiremilaktarılma" .. ' l.m.>.L .....L-

~?T.k"ik,,,'o Te,"ikıar'Meioulhe,l,riük;;e""o(ni'hYa'''hili çal' ""y"'" ,'kOIme", kıı,k,e çatl'k 01,"1'"' ,yrıim,,,,
O "1"101"10tem,,'e,erek çatıy""y"'" belliyerlerde"lifIe,me,', aitold'i' oırım 'y'l "rlfler"deklbelırtıı"ş,rtl"d' tekrar
yerıer"dete",", kmk"çatl'k ol,",lrı' ye'ilen iledeğ'Ştlrilm,,'için türtü mental m,.em"'" "",tl, 'Şçillk,'şyen,de y",,,,me
, yatay ve düşey taşıma boşaltma araç ve gereç giderleri yüklenici genel giderleri ve karı dahili m2 fiyatı:
ÖLÇÜ: 1) Aktarılan çatı yüzeyi izdüşümü üzerinden hesaplanır Bütün bOşluklardüşülür.2)Y"'""" y,,,y'er aitold,ğ' birirn'y,tI"d," öcenır B, "kdlrde '"'''''''' y,,,yıere alt,ökümb"'ell için 18196/03,O' rıo,"

i birim fiyat uygulanır.()~LJ~..BI('.I.ı\ŞIç,t>.1"I..ı\K1"ı\ı~Jtv1I..y",t>.PI~Ç,t>.~1".IR: .
Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması

2 15,305,1003 . (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) i m2

.o._ _ Ll~~"'L_----- - '. .L L_.. · _L_···_·
00 Tekrılk'Tarifl;Me"'1 ahşa k"ı,m, tantası. OSBk"ı,m" "dökumlUnazır beto plak y,d' eğ'mllbe",,,me döşeme,,,n,,,,
, 5,5'10 öıçüıen,de,h", ,,"'''10 "ç,k h"m, dıkotacak ,ekildeortalama60 omar,ıı",n' çatı ,It",,,,"' çlv "y' ,Id' Ile
. sabitienmesi, bu lataların üzerine 3x5 cm ölçülerinde ahşap lataların saçak hattına paralel olacak şekilde ve ortalama 33 cm
i aralıklarla çivi veya vida ile sabitlenmesi, standardına göre sızdırmazlık sınıfı Grup 1 olan ve 150 donma çözülme çevrimine
d'y'~~~'''y'" " OS<ke,,,md," ke",tI",ebl"" klrem'tler",roı,,"e ,yg"" ol,,,k şekilde,h", ""'" ""r'''' dö,,,m,,', "ç,k
" y'" "çak h"md, yer,''" ilkIk'"ra klrem'" ç'" "y' ,Id' ile"b"erım"" "ş,,1 yen,deklyOkleme,y,ı,y ,e dOşeyı,ş,m"
boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil,i m2 fiyatı:
ÖLÇÜ: Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m2 ve daha küçük boşluklar düşülmez.

. NOT:

imalatın Cinsi
PozNo

\ 1- %20 den küçük çatı eğiminin olduğu yerlerde uygulanmaz, Eğimin %20-29,99 arasında olduğu yerlerde kiremit örtüsü altına su

yalıtımı yapıımalıdır., 2. EtkilirO",ra "hı, bö',e~rd' "Ney' eğ'm', %, 00d," 1",. old,ğ' ,e"y',rd' klrem,Uery,ka"d'kI ,ç,kI,m,"" ek oı,,'k
i bI"r "ra "I,y,rak ç'" Ile,'blt"'olr. Bö""'''' etk'" rO',,, .1'"' "",m", Id","'o ,'''II ,,,,,rıo"bidir :ı. Ç,IId' y",I,"k '"
. ve/veya su yalıtımları kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.4- ilk sıra latalar arasına ısı yalıtım malzemesi uygulanması halinde, lata yüksekliği ısı yalıtım malzemesi kalınlığından 2,5 cm

yukarıda olacak şekilde belirlenmelidir.. 5- ikinci sıra lataların saçak hattına gelen ilk parçası diğer latalardan 2 cm daha yüksek olmalıdır.
6- Ahşap altyapıya sahip,çatılarda" saçak hattına dik olarak uygulanan ilk sıra latalar, mertekler üzerine gelecek şekilde monte

, edılmelıdır.7- Imalat tarıfınde belırtılen 2, sıra lata aralıkları kullanılacak kiremitin boyutlarına göre ayarlanmalıdır.
ÇATı AKTARIMI SONRASı,IDARE TARAFINDAN GÖSTERILEN AKINTIOLAN KıSıM ÇATıNıN YÜZDE 30 U ŞEKLINDE

. KIREMIT YENILENECEKTIR.
3-~~..;;~~~J:~~~:,e;~~~~~~~i)[•••;;.i ~ ,

i Tekııık",., Ah", k""m, "ht"" OSBka,ı,m., "'dökOmlOh"ii bet,,'pl'kY'd' ijıi",II'bii,ii",i"Öş,me ll,ol"·i","~
! me"'1 m,hy' ç""" ",,,me, ,,'k ""~' ,rol,"""'" dO',O' bırh.1o",ı,ra"k ,ekilde,rt,ı,m, 60an ,rahklan, "b~l",mes1' '
,,'k t,,'m. ,rol''''''"'o ",erme 5,5 o'ç""IO" ,hş" ,,,,"m """'m'" " ,,'k ı,ş,m, ,rofili'" '" " Ik'rıok"d," "b ","me "
,~e:meheıık,k,"'" ',"'lOd'" "",k",ıı,e y",şl'l' yO"", ,ekli" ,1'bll'" m,h" h",I,"dıım' b,"dmm",kI,l"m, ' , !
o ~.y",k ,ek'ldey",şıır,'m,,,, ,e"kt"mde ,ş'k "'''' O","d," "bıtı," m'"" el Ile"k,şııı,ım,,, ,,,,d "d LO .. o

'" ,rm,IIk""1' G<ır,t ol," 150d",m. ç&OImeç"nm'rıo d'y,"",' m,h ,kirem",i' m h . ' , ,.orei m""me'eo ,'e.,roı",rıo ,yg"" ,ek'lde dö,,,,m,,', '0'''1 yen,'eki, YUkle~e,a" "dO' "te,prt '''''I' "les,~1 .. i! 3'LÇd"I" 'şç,IIk,.raç " ,ereçglder"n, m",,,hhlt ,ellOl,lder"c' " karıd'hll~ mY,yal,şe, I'ş,m', bo"'Jm,, hertırnum,ı"me i

i ~~~weğimsiz mahya uzunluğu projesi üzerinden hesaplanır.

, Mahya havalandırma bandının iki kenarının yapışacağı kiremit yüze lerinin t 'etkenlerden arındırılmış olması gerekmektedir. y, oz, kır, nem, su.(~apakve benzeri yapışmayı önleyici

AI<ı:ı\BI~f\lÇJ.\TI~!N ..rvıı\rıYA~BI P():zLJN,t>.LJY"(3l,1N'(~('.IJ~~('.I~CEKTIR. .,
4 15,5401302 Brut beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar-üygulanarak-a-kri{ .. -~--

T k 'k T f' esaslı subazlı grenlı/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) ,m2 l'
e nı an i Boyanacak yuzeylenn zımpara kağıdı veya moza ık i . ,. ,- - . __".., ,

::~kraı "':d'''''' so,,, 0,.'50kg "I" "rülm"', "er'rıo ,.Jm:';:o~'~.~:~:',;';'a:; ~akıarın ve faz,lagrel1ıikısımların

! 'Id~~e:~:: ~:~,~~',:,';'~~~~:~oırr',boy'"'o yO,." 'yg,',"m,,' ,ç'o,,,e';' her tflrtü ,;,... :::;::,~~~~re 10=; re'kte
i ÖLÇU Projesi üzerinden boya I" .." .. .. ' ıt genelNOT 3 m de "k k d yapı an yuzeyler olçulur. Tum boşluklar düşülür t-
t • n yu se uvar ve tavanıarda aynca iş iskel' TS'· .
: ~~~I~BlNASIDIŞ CEPHESINDEBULUNANSUBAs":~I' :;::~~T~~,:o~ı~",eıes, "r", 'ılı"bOy'y' "rltmez
i E SIVASI SONRASı BOYASı YAPıLACAKTıR, ILMIŞ SÖKULMOş OLAN TAŞ KAPLAMANIN

Oska/012·



TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)

Işin Adı: ŞEHIT OSTEGMEN AYDIN AYDOGMUŞ ıLKOKULU
Iş GrubU: Ana Grup>lnşaatImalatiarı Sayfa212rTT--- __ ___,____ ---- - - -- -- -- -- -T - r - --iPUiSantari

\ . '. Poz No • Imaı""n cınsı iBirim Mı... n
(%1

\ 5 \15275-1101 \ 2501350 kg çimento dOzI" kaba ve Ince harçla sıva yap,Imas, (dış i m' \ ;
L_""_,_~ ~~---,-_c_,,,,--,,,-,,,,,,,_m,_--'~--'---'-"-'-- \ _ ___j___--_ji .Toknik Tam;' 1 m' d;ŞIIkuma 250 kg çimento ka"lma" i~ haz,rianan ha;çla ortalam' 2 om k.ımııımda ",bO "va y.p,ım.'"
, "erin' 1 m' miLkumun' 350 kg çimento "ov"I~' haz"I.n.n h"çta ortalama 0,8 om kaı,nhımda ınce "va yap,Ima", duv"

yilZeyinın tom""nm"I, geretdl "manı,,"a "Ianm"" her tOrlOma'em' ve ",y"". Işçilik. çalışma ",hpalan. In,aat yarinde'
yO""'" yatay ve dOşeyIa"ma, bOŞaltma,moteahhlt genel gwor~ri ve kAn "hlt. 1m' ".t,

ÖLÇÜ: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.OKUL BINASı DIŞ CEPHESINDE BULUNAN SUBAS""NI KAPATANVE KıRıLMıŞ sOKÜLMÜŞ OlAN TAŞ KAPLAMANIN

YERINE SIVASI YAPıLMıŞTıR-

ihale

Makamı
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İhale
Makamı

iş KALEMLERi
işin Adı: ŞEHiT OSTEGMEN AYDIN AYDOGMUŞ ıLKOKULU
iş Grubu: AnaGruP>lnşaatImalaUarı Sayfa111\-rl-----;;-;;--T--~--------' ---im~t:~-~;----------------\~---~---\
i': -------,~--~------~-------

\;!~::::~TIli~~ffı~~fı~~~;;~~l~~~~;~!~~~f~~~~~~~:~~~~;'::ı)ım.:: \ ... .~_-- ..
•(2 Lata'ısist~. .._ .. .... ... .. .... ... ... ... _. ...1.. . ··f·--·· ....+ .__ ...J. , ..15.305.1005Mahyakiremitleriilemahyayapııması(SızdırmazhkSınıfı:Grup1) i i \ 'r,.i;;~';';-~;~~;..rB'rı~e~~~~~:'ı~;ii~re:aSta,uygUıailara~I,. --:;--\---------\------~-

l-~t_--.--+~Iı-sıı~~J!ılm~J<Iış.~L.--l--L-·-.\...-----
L' 1=~1toı-j-:.:~~:~~aı:~sıva.~":a:~.:J.--1------J
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İhale

Makamı
TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı: ŞEHiT ÜSTEGMEN AYDIN AYDOGMUŞ iLKOKULU
iş Grubu: Ana Grup>lnşaat Imalatıarı
s.

Sayfa 1 /1
Pursantaj

(%)
Poz No imalatın Cinsi Birim Miktarı

No
Analiz-

2

Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması m2
çatıaktarımı . ..'
Teknik Tarifi: Teknik tarif:Mevcut her türlü kiremitn(mahya dahil) çatı yüzeyinden sökülmesi, kırık Je çatlak'(ilaniariiı ayrıiması,
sağlamların temizlenerek çatı yüzeyince belli yerlerde istiflenmesi, ait olduğu birim fiyat tarifierindeki belirtilen şartlarda tekrar
yerlerind etespiti, kırık ve çatlak olanaırın yenileri ile değiştirilmesi için türlü montaj malzemesi ve zaiyatı , işçilik, işyerinde yükleme
, yatay ve düşey taşıma boşaltma araç ve gereç giderleri yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1m2 fiyatı:
ÖLÇÜ: 1) Aktarılan çatı yüzeyi izdüşümü üzerinden hesaplanır. Bütün boşluklar düşülür.
2)Yenilenen yüzeyler ait olduğu birim fiyatlardan ödenir.Bu takdirde yenilenen yüzeylere ait söküm bedeli için, 18.196/03 poz nolu

., ~irimfiyatuygulanır.
Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması
(Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) m2
(2 Latalı sisteııı) .

Teknik Tarifi: Mevcut ahşap kaplama tahtası, OSB kaplama, öndökümlü hazır beton plak yada eğimli betonarme döşeme üzerine,
5x5 cm ölçülerinde ahşap lataların saçak hattına dik olacak şekilde ortalama 60 cm aralıklarla çatı altyapısına çivi veya vida ile
sabitlenmesi, bu lataların üzerine 3x5 cm ölçülerinde ahşap lataların saçak hattına paralelolacak şekilde ve ortalama 33 cm
aralıklarla çivi veya vida ile sabitlenmesi, standardına göre sızdırmazlık sınıfı Grup 1 olan ve 150 donma çözülme çevrimine
dayanıklı yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremitlerin projesine uygun olacak şekilde ahşap latalar üzerine döşenmesi, saçak

, ve yan saçak hattında yer alan ilk iki sıra kiremitin çivi veya vida ile sabitlenmesi, 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 m2fiyatı:
ÖLÇÜ: Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m2ve daha küçük boşluklar düşülmez.
NOT:
1- %20 den küçük çatı eğiminin olduğu yerlerde uygulanmaz. Eğimin %20-29.99 arasında olduğu yerlerde kiremit örtüsü altına su
yalıtımı yapılmalıdır.
2- Etkili rüzgara sahip bölgelerde ve/veya eğimin %100 den fazla olduğu detaylarda kiremitler yukarıdaki açıklamalara ek olarak
birer sıra atlayarak çivi ile sabitlenir. Bölgenin etkin rüzgar alanı sayılması idarenin yazılı iznine tabidir. 3- Çatıda yapılacak ısı
ve/veya su yalıtımları kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.
4- lik sıra latalar arasına ısı yalıtım malzemesi uygulanması halinde, lata yüksekliği ısı yalıtım malzemesi kalınlığından 2,5 cm
yukarıda olacak şekilde belirlenmelidir.
5- ikinci sıra lataların saçak hattına gelen ilk parçası diğer latalardan 2 cm daha yüksek olmalıdır.
6- Ahşap altyapıya sahip çatılarda, saçak hattına dik olarak uygulanan ilk sıra latalar, mertekler üzerine gelecek şekilde monte
edilmelidir. 7- Imalattarifinde belirtilen 2. sıra lata aralıkları kullanılacak kiremitin boyutlarına göre ayarlanmalıdır.

15.305.1005 Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) m
. (150 donma-çözülm~ çevrimine dayanıklı). . .

Teknik Tarifi: Ahşap kaplama tahtası, OSB kaplama, öndökümlü hazır beton plak yada eğimli betonarme döşeme ile oluşturulmuş,
mevcut mahya çizgisi üzerine, aşık taşıma profillerinin düzgün bir hat oluşturacak şekilde ortalama 60 cm aralıklarla sabitlenmesi,
aşık taşıma profillerinin üzerine 5x5 ölçülerinde ahşap latanın konulması ve aşık taşıma profiline en az iki noktadan sabitlenmesi,
üzerine her iki kenarı kendinden yapışkanlı ve yapıştığı yüzeyin şeklini alabilen mahya havalandırma bandının aşık latasını
ortalayacak şekilde yapıştırılması, gerektiğinde aşık latası üzerinden sabitlenmesi ve el ile sıkıştırılması, standardına göre
sızdırmalık sınıfı Grup 1 olan 150 donma çözülme çevrimine dayanıklı mahya kiremitinin, mahya tespit aparatı ve tespit
malzemeleri ile projesine uygun şekilde döşenmesi, inşaat yerindeki, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme
ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı:
ÖLÇÜ:
Eğimli/eğimsiz mahya uzunluğu projesi üzerinden hesaplanır.
NOT:
Mahya havalandırma bandının iki kenarının yapışacağı kiremit yüzeylerinin, toz, kir, nem, su, çapak ve benzeri yapışmayı önleyici
etkenlerden arındırılmışolması. gerekmektedir.

. Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik m215.540.1302
. ; ~scışIı sLJbazlı gr~rıli/t~~ştürI9 ~cıPlcılııcıYcıpılnıası (cjlŞ Geph~) , . ,

. Teknik Tarifi: Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozayik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve fazla grenli kısımların
bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürütmesi. üzerine 1.katına 0,600 kg, 2.katına 0,500 kg isabet etmek üzere istenilen renkte
akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü boyanın yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel
giderleri ve karı dahil, 1 m2fiyatı:
ÖLÇÜ Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.
NOT3.m den yÜksek..duvar ve tavanlarcjacıyrıca...iş.iskelesi.verilir Sıva için iş iskelesi..varsa,..ayrI8aboyayaye~ilmeız:.
15.275.1101 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış m2

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 m2fiyatı:
ÖLÇÜ: ŞIVcınanbütÜnyDzeıylerprojesiüzerinden hesaplanı.r....

15.305.1003
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