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İhale
Makamı

YAKLAŞıK MALiYET CETVELi

1109-103 . ktör borusu galvanizli (çap: 4") i m i l i
'Yaptm'Şartlarl: Kalorjfe;'-tes-isati'-Bj=~-T173i166~deki'gib;-siyah"borudankoiiekiö;:-i)orusuimaiindensonra tam-amıgaiva-riiz-i)anyosunda-j
, galvanizlenmi* kollektörün işyerinde temini ve konsollar üzerinde, duvarda erine monta'!.

2 l173-301 i Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 15 mm)

Hazırlanma Tarihi: 29.01.2018
işin Adı: BARTIN HALK EGiTiM MERKEZi SU KOLLEKTÖRÜ YENiLENMESi işi
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

Sayfa: 1

No
S..

Poz No imalatın Cinsi i Birim' Miktarı , Birim Fiyatı i (j Tutarı

i Yapım Şartları: B.F.T. 173-1OO'denizah edildiği şekilde imal edilmiş kollektör borusuna, projesine ve TSe uygun olarak hazırlanmış

ı·-~--· ~;;~;~:ğl?I?7~:~~:i~;~~';;~:;I?~:~:;~~~:;l~;?;;;II~()Y?.i!~~()Y?~~?~I:_ - -r~~~~--ı ; ,
, Yapım Şartları: B.F.r. 173-100'den izah edildiği şekilde imal edilmiş kollektör borusuna, projesine ve TSe uygun olarak hazırlanmış

: --- J ~<ı_rı_ş_ıı_<ığı?ı§_~ı.n.~?Y~<ıtll!l!.cı~~,_i_~L~_lJ;_gly~rı_'!.E'l_l~!~?ty§ğ_lI_~()Y<ıil~_~C?Y<ı~~§.~I:---r --J -----.--.-.--------.,-.-----.---.-.------.,--.-.------------.-J-
L.__6 :2.:3-306 _ __i Kollektör ağızlığı (a~ız çapı: 50 rn~__________ i Adet __ i i
i i Yapım Şartları: B.F.T. 173-100'den izah edildiği şekilde imal edilmiş kollektör borusuna, projesine ve TSe uygun olarak hazırlanmış

, ;_J~~;~;I~:ğ~!arın ka~~!;~;;~';;~-;I?~:~:;e~~~:!~~~;;II~gY?U~-~()y.cı~~?~~:- - --I-;~~~T----------I" ---- - -,---- -------
,._- ı-Yapım Şartları: B.F.T. 1-73~16i:vden-iZahediidigi·şekiideimaTediimiş·koiıekiörborusun-a~projesine-ve-TSe-uygu-rioıarakhazirianm;ş·-
;--_-;-l c.cfla;;;_;_n_,şlıağızların kaynatılması, iki kat sülyen ve iki kat yağ,_Iı_b_o-,-y_a_iI_e_b_o_,y_ac...n__m_as_I_._---,,--_-,- -r-r- -r-r- --j

:. ~_·-I~~~~~~~~rtia·r!:~~k~;~~~~;~~~~:I~i~~-~~~~~;1r:~~~n~;~2,fg~n~~!e~~~~~:i~~~asinçiijEk~maniarYÖnetmejj~Tneuygun,CEÜygunluk-·····
, işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik
: dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini ve yerine montaji,:.._.,--_-, -r'-r ---, --1

1..._._ .._ 201-500 Bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzeme bedeli i
9 01-206;B ikişii g~l~a~i;li bor~-(1-1/4") (Bi~a i-~i-nd~k;ynakll~ -%25)- i -;" ---i - ---- - -- - -- -- -- < - - - j

Yapım Şartları~-305t20-11/ABYapl-Malzemeıe;:IY;;neimeli~(ıieve- 97ii3/ATBasınçll JEklp-manıarYÖnetmeliğineuyguri:GE- üyg-UnfUk-1
işaretiyle pıyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçılik i

. sül en ve b_sıy~_.~~.~.~!i_..~.~Eiç_()_I~§~.g?E?~~işy..~.r.i.~.<:l5!._\~~iı:ı_i':'5!..y~r.i.rı.~~()rı!?jl: -_..- . -r-r-:.. _ .. _ _ -r- ... _.. ... ,_ _ --I
" 201-500 Bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzeme . i , i

[~-?~J~;~i~-~~~~~~~___r~~~~~~~~~~~~--'~~~-~"i-'~i~~~-~~~~~~~~~~~~~Y.~~~~~~~~-~)~~-.-.=t-.===-.__[-=~~-'==-'T=~:==~1'
l 1 Yapım Şartları: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk
, .. i işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik
,--- __~_g.?_l!i.L__Ş_91Y_E:.!1_~E?_g_()yabedeli_b.?r.iÇ_C?lrı::ı.?~g?E'l_r.E?!şy~!ind.E'lJ§_rı::ı.LrıL\I.E:_.Y~ıj_ı:ı_~__I!1_()ı:ı_!~il:___1"---- ..-:----..-..--.-..------,----------..--..--....- ..--1"----- _

h;-~B --i:~;;_~~;~~;~:~~:O;;i~~~mo/~~m-.-,,'~H-j_·-i--f----l
r-----ı-y-apım şartiarı:-30572011/A8Yapı Malzemeleri Yönetm-eliğineve97i23/AT BasınçlT"EkipmanlarYönetmeliğiıieuygun,c-E-ÜY9unlUi<-l
i i işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik !
:----' g?b.~L~Qly~_ı:ı_.':'~_b_()y_§l_~~..<:l.E'l_l[har.i_ç__()I~?~Q.?~~lşyf?_ı:lrı.c:!E'l_!E?~irıi_y.~_y~~j_ı:ı__~ı::ı:ı_q~!?llc_T----,-----------l------.------T'--------~
L--- 201-500 Bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzeme bedeli t - i i i J

201-209/~-iDiki~li~alvani~iiboru-(2 1/21(Bi~~-i~i~d;k_;~~-~-ıdı ..,o/:;-5)--T-~--T----r---------T·-----1
L..__._. Yapı m-Şartıar:: 30s72011iAsYapıMaizerrieleriYöiietmeTi9 ine-ve-97i23;ATBasin-Çi/EkiPma1ar-Yönetmeli~ine-ü-y9un~-cE-Ü-Ygünluci

işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik i
dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işy_;_e-".ri",nd""e---'-Cte_m_i_n_iv_e--<...ec..r'-'.in""e_;_m_o-'-n-'-'t"'aL·!.'--,-__ ,- ---, -, -ı

201-500 Bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzeme bedeli !
-----______ __ i _ _ _

10-724 : Küresel vana, gövde çelik küresi paslanmaz çelik, vidalı (2üTAdetC
ı mrn 3/4") . II j

- - ------_._-------,- -_ ---- _._-- - - ------------------- ---- ------- ------ ---_ ----- __ - --- --_ ------ -------
Yapım Şartları: 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğıne uygun, su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel i
vanaların i erinde temini ve yerine montaj!. .



İhale
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YAKLAŞıK MALiYET CETVELi

Hazırlanma Tarihi: 29.01.2018
işin Adı: BARTIN HALK EGiTiM MERKEZi SU KOLLEKTÖRÜ YENiLENMESi işi
J§ Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

Sayfa: 2

PozNo imalatın Cinsi i Birim i Miktarı

! Yapım Şartları: 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik I'

, ! karbon lu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel ıL

[ . vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.t~15 .;_~~?'±8:Ô~~:~~~F~~~~~I~~;~~g~;,,~~eEa~~;~~~::tv:%~~f~6~j::;t·rıe,e'6d."e~kt~- - ---~j
Yapım Şartları: 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun,.su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik i
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlr, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel LI

' vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.~16~=~fu~~~~~=~~~~~=I~~~r~-1
! ; -........... ..rı::ı.!:l:l",_?:.:2 _ _ __l _ _ L. _........... ...._ 1

! Yapım Şartl~rı: 97/23/AT Basınçlı Ekipma.nlar Yönetmeliğine uygun: su: h~va ve buhar te~isatında pirinçten kesici :Iemanl~: pik ı
! karbonlu çelık veya paslanmaz çelıkten, vıdalı veya flanşlı, geçışe bır kure ıle kumanda edılen, elle açılıp kapama duzenlı kuresel i
1vanaların işyerinde temini ve yerine montajı. i

. -~..;- .._--~::;~ ~1_4~..~k~i:s~1!~~~~ ..,I~~~~~!~~i~ ..t~sr~~f~~~la~~~~~~~:{tvf~~~ f~~t!?ı ~~!~eıı<r@ıerek ödene~ektir: ..... _........ - .-. --- "i

,-- Yapım şartıa;:~~;237A ~~~sln"ÇiI Ekipmanlar YÖnetmeliğine üygün, 'su, hava ve' bü~ar tesisatındapirinçten kesici 'eıemanlı~ pik'" ·1
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel i
vanaların işyerinde temini ve yerine montajı. i

.... -- .~sıt:.IŞ ..?.1~~fi:i:i?..9.eı.Peılir.!i!eıı:ı.!Q..I:~g}'l!tl?.~lrı.~rı...~~~?..i:iıc;:g.l.eı.~...~.ıı.I.I':l:rıll~~ğl.rı.cl':l:..!JJ.r..i!:l:l_fiy?!~;:ı~???...eı~!5.i!!i~eı!eı~..i:i..c:f_eıı:ı§.~~~.!!r:... _._ ._.. _. .._._1
18 221-106 i Pislik tutucu, pres döküm, vidalı (çap: 50 mm) i Adet i i

- - ..- -- - · ·· ·..· - .._ ..1 _ _ _ ..__ .L __ .. .. _ ,
, Yapırn Şartları: Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, i
! dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı i
1katoloğu idarece ananmak üzere seçilecek pislik tutucunun işyerinde temini ve yerine montajı. i
' Not: Filtre hassasiyeti; i
! ON 20 ye kadar 500 prn (0,5 mm) 'den büyük parçaları geçirmeyen, i

i ON 50 ye kadar 700 um (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen, i
i ON 150 ye kadar1200 prn (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmecek ,I

i şekilde seçilecektir.

19 1227-106 i G~ri tepme ventili, prinç adi döküm vidalı (çap: 50 mm) i Adet i ' . i
.; •••••••••••••••••••••••••••••••••H••••_ •••_ •••••••, _ __ ••••_ __ _ _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_ _ _•••••••__ _••••••••••••••,•••••••••••••••••••••••_ •••••••••••••_ ••_ _ _ _ ••__ ••••-- •••-t

[ Yapım Şartları: Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, ufak çapta olanlar vidalı, pirinç veya bronzdan. daha büyük çapta
1olanlar vidalı, pirinç veya bronzdan daha büyük çaptakiler. flanşlı ve dökme demirden, menteşeli veya oturmalı klapeli veya bilyeli
i yatay veya dik konumlarda çalışabilen sızdırmaz geri tepme ventilinin işxerinde temini ve erine monta·ı.

i 20 1230-1220 i (11/4") 420 mm-25 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo i m i
I.- ..-im __ ..L!$.~I?J_ı_f.'_ı:~f§_I?I!!~._E30r!!Y ~JJ!~!!.I..~_ _ _.......__ __. _..m...... .. __ .L _ _. _.._.. __ _ __ m J

i Yapım Şartları: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. 11,1

. [ Yalıtılacak borunun korozyona karşı korunması amacıyla sülyen boya ile boyanması ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş,
i boyuna kendinden yapışkanlı bindirme payı i alüminyum folyo kaplı camyünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılması ve enine i
[ ek yerlerinin kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması.-Birim fiyata sülyen boya dahil değildir. i

21 230-1225 ! (11/2") 480 n:ım- 25 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo i m i ' , i
, i Kaplı Prefabrık Boru Yalıtımı i i i
1Yapım Şartları: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. i
j Yalıtılacak borunun korozyona karşı korunması amacıyla sülyen boya ile boyanması ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, !
[ boyuna kendinden yapışkanlı bindirme paylı alüminyum folyo kaplı camyünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılması ve enine i
1ek yerlerinin kendinden y..?E!.§.kanllalüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir_§ekilde xapış_!ı_ı2lması.-Birimfixata sülyen boya dahil değildir. ,

22 bO-1230 1(2") 60 0 mm.- 25 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo 1m ı- i , i
i i Kaplı Prefabrık Boru Yalıtımı ,i i ! !

! : Yapım Şartları: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri yönetmeliği.ne uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. i
1 : Yalıtılacak borunun korozyona karşı korunması amacıyla sulyen boya ıle boyanması ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, ı
i ! boyuna kendinden yapışkanlı bindirme paylı alüminyum folyo kaplı camyünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılması ve enine i
' .. ! ek yerlerinin kendinden Xapış..kanlı alQ_ı:ııJ.ıı_)'umfolYQ bant i~~..~~q.ı.ı:..rrı.?.z..E!!"_ş~_kilde__X?.f?!.ş.!!_r:ı_l_ı:ııas!..:.:§_!ıj1Tlfixata ..!5_g!Y~..12....~..qy~..sı~hil değ~~!.ı:.:.J

i....~3 !~~~236 __ _L~§~~'~~e~:b~~:B~~r:ı;tl~: YÜ~ü ~~~~~~~~~:~~IYO I_....~_ı ._'......_.._..__..L j
i i Yapım Şartları: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. i

1-_JEl;I~~~;E;~:~:~~~~i;~;~~~il~$E:~;a~~:~E;:~~i~~;:~;J
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YAKLAŞıK MALiYET CETVELi

Hazırlanma Tarihi: 29.01.2018
işin Adı: BARTIN HALK EGiTiM MERKEZi SU KOLLEKTÖRÜ YENiLENMESi işi
i Gru~.LJ:..~na Gı:!I.p~Mekanik Tesisat ..~ ..~.....-.--..-~ ..--.-.~.- ...-C~ ..._••-~-- ..•.-.- ......••- ..,.---- ••---.-T ....-...-..-~~

imalatın Cinsi

Sayfa: 3'

Tutarı

250 : (4")1140 mm- 25 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo
..._L KClP!.~_~f~f~tJ.!:i~E?Q_r_l,J ..'t'.Cll1tl!!lL...._ _.................. . .ı. l....................... ...............••...........•.

i Yapım Şartları: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.
, . Yalıtılacak borunun korozyona karşı korunması amacıyla sülyen boya ile boyanması ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş,
i i boyuna kendinden yapışkanlı bindirme paylı alüminyum folyo kaplı camyünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılması ve enine i
L.....~ i ek ye~~_ri_ı:ıinkendinden.ı~_ı_ş~~ alümirı_y_ı:ı_ıııfolyo bant ile sızdırmı;ı.~.birşekilge yapıştırı.Jı:ı:ı.?sl.-Birimfıyata..~_QIy'~nJ2.qı'adahil d.~ği!Qiı:J

Toplam: .



! Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 50 mm)

, Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 65 mm)

: Dikişli galvanizli boru (3/4") (Bina içinde kaynaklı, %25)
'-'----",-,-,----"------""",--,,---,-,,,,-, ,,,,,,,,---,,---,,, '',_;__,'',,---+ ,'',_'' ,,L. '',,'''',_

201-500 Bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzeme bedeli i
---."'''''' ,- -------",,, .,--""------------""""--"""------",---------,,-,---,,,,--,._--,,,-"----,--------"-"" ..".,.,,,,,, ,-,,,-,_",,,,-,,,, ,,,,,,,,,-,,,,,,,,-,- """-,,,,;,,,,,,,,,--"-,, ---'--'-'-"--'''---'c-'-'-''-,.""",,, ",----,--,-""" ...",-- """ --' ..

İhale
Makamı

YAKLAŞıK MALiYET CETVELi

Hazırlanma Tarihi: 29,01.2018
işin Adı: BARTIN HALK EGiTiM MERKEZi SU KOLLEKTÖRÜ YENiLENMESi işi
lş_§rubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat
s.
No PozNo imalatın Cinsi

109-103

2 :173-301 tör ağızlığı (ağız çapı: 15 mm)

Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 20 mm)
----",---,,_..__;__------,-------------------------,,-----,
73-304 . Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 32 mm)

73-305 ' Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 40 mm)
"""" .. "",,,,.

73-306

m

9 :201-206/B , Dikişli galvanizli boru (1 1/4") (Bina içinde kaynaklı, %25) m
..,----..-- -. - ~ _ ..-

Sayfa: 1

Miktarı Birim Fiyatı

201-500 Bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzeme bedeli i
~-"'''-------~--,---,,------,--,-''''- ""..,--- -"""---,---,_'_" ,,_, -_,,_,__ ,_,,i,_, ,,,,_

10 .201-207/B : Dikişli galvanizli boru (1 1/2") (Bina içinde kaynaklı, %??~ '" m "+""""",.""",, _,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.+., ....,,,,,,,,.,,,,, "~i

11 201-208/B m

201-500 Bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzeme bedeli,
"""""""",.., ,-" ..""""" ;"""."."..,.,"".,."""".".,.".,." "", ,.""""",; ""'···,,·,·1

anizli boru (2") (Bina içinde kaynaklı, %25)

201-500 Bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzeme bed
..............................•..•••••••••••••.••...........................•••••••••••............................................••.•..••.••.•.........................................................................••.•..•..•.

12 01-209/B ! Dikişli galvanizli boru (2 1/2") (Bina içinde kaynaklı, %25)
.:__---

201-500 Bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzeme bed
,...,.··,,········,··KÜreseıvana:gÖvde'çelik··ı<Üresrpasianmaz"çeıiı<,"Vida~ilıll(20mnı,

13 210-724
.."""""~!4"L ,,,__ m_,_ •• _m." m' •.••.••..•.••.•.••.......••• "

i Küresel vana, gövde çelik küresi paslanmaz çelik, vidalı (32mm, 1
~ __~~~0-726 _1,1/4") "m_'_m"'_m'_" m"" '''"""""'' __ ''''''m' ,,,,,,,,_~._"",,,,

15 ...,~1~~~~~ , L~/~}seı vana, gövde çelik küresi paslanmaz çelik, vidalı (40 mm, 1 i Adet

16 210-728 i Küresel vana, gövde çelik küresi paslanmaz çelik, vidalı (50 mm, 2")' Adet 1

"."~; ''';~''~~;;'~ -TKüreseiva"na;"gö-vd'eçeıj"ı< küresf'pasianmaz-çeiiı<:';'Tdali-{65"mm;--2·-'·:···~~:;",,,,,,,,-,,,----

18 1221-106 Adet:

,,,-----. "" ~=_L ,_"' , "'_~ ,, .__ "-"-"--"----J"'--"--,,,-----,-,,--.-,-,-----~,,-,,,,--i

............................................... _ - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ••••••••••••••••••••••••••••••••• ,...... o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,

............................... , , .· · 1

Geri tepme ventili, prinç adi döküm vidalı (çap: 50 mm) Adet '
-2'·······:''''',·, ""'-""""") 420mm~25'mm:CamyÜnÖ Esaslı Alüminyum Folyo Ka

brik Boru Yalıtımıo mm- 25 mm, Cam yünü Esaslı Alüminy/ı:uınmıFF,oolvcJKaoll
Boru Yalıtımı

;(2;;)6b0mm~25mm:CamyÜnü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı
_""_""" ~_: _Prefa~rJ~__Boru y_~l~İ!rrı!" " ''''''''' ''''' '''''' ..,,_~''''_,,..,i__,, ""......",.."'''',,,,,,,_,,,,,,,_"'..~_""_L.,,_ .._

! (21/2") 760 mm- 25 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı
, Prefabrik Boru Yalıtımı ,__ ,__.......,,"'_, _

24 '230-1250 --1"(4")114 0 m-m~-25mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı
: Prefabrik Boru Yalıtımı

Pislik tutucu, pres döküm, vidalı (çap: 50 mm)

19 227-106

23 230-1236 m

m

Toplam:



TESisAT MAHAL LisTESi

işin Adı: BARTIN HALK EGiTiM MERKEZi SU KOLLEKTÖRÜ YENiLENMESi iŞi
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

ci«
Sıra
No Paz No Tanımı

Kollektör borusu galvanizli (çap: 4")

ollektör ağızlığı (ağız çapı: 15 mm)

Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 20 mm)

Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 32 mm)

tör ağızlığı (ağız çapı: 40 mm)
---------------

, Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 50 mm)

, Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 65 mm)

, ' Dikişli galvanizli boru (3/4") (Bina içinde kaynaklı, %2
,-----------------------,--------------------------------------------------,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:----:--------:-------:---------------------:---:-----------i 9 1201-206/B , ~:~~Iigalvanizli boru (1 1/4") (Bina içinde kaynaklı, +
t------------ -<--------------------,----------1------------------------ --------------------------------------------- t- + + J,_______ ; L , c , , , + _
i 10 ' 201-207/B ' Dikişli galvanizli boru (1 1/2") (Bina içinde kaynaklı,

1--11 1201-208/B ~i~~li galv~~i~lib~;~ (2':; (~;~~ i~i~d~kaY~~kll,~~2~; -

+m

+m
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,-----,-j-----.----- --f----- --- " - 1 ,:,______ -,--------- , : l ~ _

12 201-209/B Dikişli galvanizli boru (21/2") (Bina içinde kaynaklı, '
%25) __ _ . m

~----·--------';---------·---L-.,:K~ü'='re-:Ls-e--:I--v-a-n-a,-gÖvdeçelik kU-reSipasianmiz çeıik,vidalı Ad~t
13 21_?~~_~~ (?()rrırrı_'~/~:1________________________ ,

14 210-726 ' Küresel vana, gövde çelik küresi paslanmaz çelik, vidalı ,
_________U32mm, 1 !!.'!:'L-------------------.-;-7'-c-+' __--+ _

15 210-727 ' Küresel vana, gövde çelik küresi paslanmaz çelik, vidalı

I
(40 mm, 11/2")

16 'kÜre-sel ııana,gö"de çelik küresi paslanmaz çelik, vidalı,210-728
i ' : (SOmm, 2") T . ;______ -i------ + L + .i.. . , _ _ ,______ , + + _

- Tkureseivana, gÖvdeçeiik koresipaslanmazÇeıik, vidalı17 ,210-729 65 mm, 2 1/?:'L _, i

r-----+---
i 18 ,221-106 Pislik tutucu, pres döküm, vidalı (çap: 50 mm)

Geri tepme ventili, prinç adi döküm vidalı (çap: 50 mm) 'Adet i +

0-12;~ '(i1i4;;)420mm=2-5mm;Cam yünÖEsasıiAiüminyum m
_____________________, f()ly()__I<_cıPI!__F're.fcı_~_ri~__~()!lJ'(cılıtlrrıl_____________ ___ . ,_ _

(11/2") 480 mm- 25 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum
J f()ly()l<?pIıF're.f?~ri~ ~()rlJY?lıtırrıl

230-1230 ! (2") 60 0 mm- 25 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum
________ , folyo Kaplı F'refap~Lk.Boru Yalıtırrı! .--L__ --+ --+ __L _

i 23 '230-1236 i (21/2") 760 mm- 25 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum
! : .. ' E()ly()KClpllF'r_E!fCl_~_r_I~_~()_rlJ'(ııll~lrrı_1 _ _ __
i 24 '230-1250 ,(4")114 0 mm- 25 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum m +
i ~, _l__!'())yoKaplı Prefabrik Boru YalıtırTl!__------ ___c ~__ L j___ __ ı. _'___ _'_ L __ _;_ ---'- c --l__

+m



İhale
Makamı

Teknik Tarifi: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk
işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik

L _ ·g~·~J!.!..·~.g.!.Y.:~_~y.~r.~~.Y.~~.!?9.~.~..h§E!.Ç...9..!~.~.~Q~~i.~...!.ş.Y.~"~l~.9.~!~.~}!J.!y~...Y.~.~!.~.~._~.9.n.!.§J.~.:_
13 210-724 i Küresel yana, gövde çelik küresi paslanmaz çelik, vidaiı (20 mm, 3/4" j

(----- -Tekn ik t arifı:"-97 /23/ A f'BasınçllE'kipman lar Yönetm'eiigineu'yğ'ü'n~-'s-u'~hava ve bu har tes"fsatlndapirinçten kesici elemanı'i~ik--"
i karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel
j vanaların işyerinde temini ve yerine montaj!. ,
L---. Not:TSı1_işföy_?_.~~.~elir1i.l~IllQJ:ı9.Y_I}tlarıfl_ı~~lsaölçQ!.§rikull;;ı!J!!~!_ğ.ınd?J:ıirimfiY§!l.?r?~_eksil!!!§rek ödenecekti_r_. .J
i 14 210-726 , Küresel yana, gövde çelik küresi paslanmaz çelik, vidaiı (32mm, 1 1/4") j Adet i i :

Teknik Tarifi: 97i23iAT'Sasi'nçTı'Ek'ipmaniar'yönetmeifgineüyğu'n:su~"haii-;ıve-tıuhar·ıesisatindap·irinÇteı;"'kesiCieıema·r;ii;-pii<·...... -"i
i karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya f1anşll,geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel i
i vanaların işyerinde temini ve yerine montaj!. i

l.__ _ .... _Not:TS_~..lj§J<?~?_.de_~.§~!1J!~_ı:ı..lQ...!?Ey_I:J.!~~I..n..I.ı:ı_~~§..<?!çQI~rL~ı,ı~?..ı:ı.!~d..1.9Ifl_<!§!2.i_ı:L~.fiY?!!?L?~?_e_~~~I~..,ı:.~~E..<!§_n..~~~~..t!_ı:,__ .. ,.._ ... .J
! 15 210-727 i Küresel yana, gövde çelik küresi paslanmaz çelik, vidaiı (40 mm, 1 i Ad t i i
;__........_._.......__._...__ 11!~)_.._..... ..__._._.._._....._....__.._..__...__....... ....__... ._._._...._.._..._L.__ e --.-.-...- ..--~- ..-.....-.....-_......J

Teknik Tarifi: 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik .
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya f1anşll,geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel
vanaların işyerinde temini ve yerine montaj!.
Not:TS 3148 föy2 de belirtilen LOboyutlarının kısa ölçüleri kullanıldl91ndabirim fiyatlar ?35 eksiltilerek ödenecektir.

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: BARTIN HALK EGiTiM MERKEZi SU KOLLEKTÖRÜ YENiLENMESi iŞi
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat! -~:." - ..~~~;~. .. -- -.--- ..-- -- ..--.-- .. ·······..· i..~~;~;;~~i~~i ..·..····..· -- -

-------------~--+------~~~~
. 109-103 i Kollektör borusu galvanizli (çap: 4") . m .
~._-__ - - ----- ..-.----, - ..--.- ..--.-- - -----.-.----.--- ..------.---.- --.---- -.-- _ .._.__ _._. ..__ ;_ _ __.__i. .. . _

Teknik Tarifi: Kalorifer tesisatı B.F.T 173/1OO'dekigibi siyah borudan kollektör borusu imalinden sonra tamamı galvaniz
banyosunc!.§!..9.alvanizlenmişkollektörün işyerinde temini ve konsollar üzerinde, duvarda..yerine montai_.--r ~----+

173-301 i Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 15 mm) . Adet i j i, _._ .._._-_ ..__ .._._.__ _._-_ -..__ _--_ .._.__.--_ _ ..- -_.._.__ ._-_._.._ _ .._ _ __ _ _ ......•••_ _---_ ..__ _ ..__ ..__ __ .._ .._._._ _.__ ._.__ ._ ..;. __ ._ _._---------- _, _._ .._--_. __ .__ .;

~ __ I;:;::.1~;~~~~:'.~~;~J;i:;,:,";,I;~.~~~;~r:~na, projesine ve T~..~_~~~un_~~~~_~~~ı~~~..nm~~_.._.....i
i 3 } 73-302 i Kollektor agıziıgı (agız çapı: 20 mm). Adet i : :
r..--·-- . -Teknlk-fariff:-iri=-:-T-:-173-1OO'Ci-e-ri1Zahe-eJ""ilei"fgişekiidei·maıedTIm-işkoij;;ktô,.-borusı:ırıa,projesineve TSe-üyg-ünola'rakha~ırl;ı;'-rTiiş---i
i___ flanş.!!_C!.ğızlarınkaynatılması, iki kat sü!yen ve iki k~l'.?.ğ.I!Jı~yaile !:ı.9Ya~.:..:.m:.:::a:::::s~ı. -, __ -; ,-_.

1 __~ ~!~~..~~~ ....L~?.'!~~!~:~~~ZI'$.~_~~~!~_~~E':_..~_~..~~L...__ ..__._..__ ...... ........__..L_Ade~ .. .L_ ...._.....__ ..!

~~~~~~~~~~~~~~=~:1~yg""3::=
i i Teknik ~arifi: B.F.T. 173-100'~en izah.edildiği ~e.kildein:_.ai ed.iım~şkollektör borusuna, projesine ve TSe uy.gun olarak hazırlanmış i
'_.~~gızların kay_ııatılması,ıkı kat sulyen ve ıkı kat..Y.§g~~l'.?..~..E9.Y.anmas!. ...__ ,
i 6 173-306 i Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 50 mm) Adet.· i
r ----- ..Teknfk..Tarlfi:-B~F:T.-173~1"'O-0"7de-;,izaı:;edTıdi~i..şekijdelmaj-edilm'iş'koijektÖrborusüna;--proıesineve TS"euygun'olarak-hazirla;;rriış--ı
L _.. ~..?..ı:ı..ş!!_~ğ!~l?_r:!~~~y!:!§_~~!:!]~I,J~!_~§!_~Q!y~_ıı_~..I? i~~~~'y~ğ!ıJ:ı.~Y§_J.l~_!?()_Y..?...ı:ı...!:!]~~..:... _ _.. -_ ..__ __ ___J
i 7 173-307 i Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 65 mm) ! Adet i ! i
:----- - .TeknikTarifi: 8,'1=.1':'1""'73-1QÜ;-den izah edildiği şekildeimalediıiTilş"kolıektör:-borusuna:projes"ineve TSeuygWioiarik-haZi'rıanmış---;i
'___ ~.!!_C!.ğ.ızl~!:'...n#ynatll!l1aSI,iki kat sülyen ve iki ka"!"y.§ğl-,-b~Y..?J!eboyanması. _i

i 8 201-204/B i Dikişli galvanizli boru (3/4") (Bina içinde kaynaklı, %25) i m , . '
ı-r- . -- ·Te"knfk"Tarifı:-30si"2oT1/AS"y·apI"Malze-rTi-elerlYöneTmeiigine-ve 97723iATSasin'ç~-Ekip-manlarYönetmeliği-ne-üygun~CEÜyg'ünluk'i

işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik
dahil, sül en ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini ve yerine montaj!.

Sayfa: 1
·····-··-·_· •.._····_···v·_·· _

i Birim' Miktarı

._ .. _9 ~?~~~..~~!~_.....L~i~!~.~~..~~I~~~.i~li ??.:.~.~.~._1'-~::~..i§.i~~ i~~~9.~~.~y~.~~lı~!.~?~L.. _.. __ n.: __ . __ __.
Teknik Tarifi: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk
işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik
dahil, sül en ve bo a bedeli hari olmak üzere i yerinde temini ve yerine mont~,j.:..!.;__ .........,,.--_........,.. -r-r- _

!.._~~..._ı~~~.~~~!!~_..._l~~~i!~ ..~~~~~!~_?or~J~~!?:'}~~i.~~ ..i..~!~9.~..~~X~~~!'.~yo_?~L__.._.. .__ .._.~_.._.._.._.. ..._........... !
. Teknik Tarifi: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk
i işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik .
1- ..... - ... _<:J~b~,.~g!>.'.~!:!..~~ ..b_()E!ı..f3...<:J~l~..~?~lçc:ıI!:!]?~g:<!:ı:!!f3._lş>.'.f3.E!n.c:ı~!~~r:ı!\I~y_~ı:!.r:ıE?..ı:ı:ı.I:l..r:ı!"!jıc ....._ _ __, .._ ....-- ....----.- __r-r-r- .. J
i 11 201..208/B i Dikişli galvanizli boru (2") (Bina içinde kaynaklı, %25) . m ! i j

j ... _ .... - ...... - "TeknlkTarifC3""o57io11/AS"Yapl Maizemeıe-riyönefmeii"~in-eve-97i23iAT"Bas"l"nçjiEkipmaii"larY-ön"eımeıigineuygun,CEÜyguiiTük'''':
j işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik i

i-·..--..- ..-..<:J"!.J:ı.!h_~_gly.~!:!_\l';_~.l:ly.ı;ı_b_~c:ı§!L.b.,,!!"lç....9.~~?i5...Q_~§.ı:..E!jŞY§Eir:ıc:I~...!.§.ı:!.l!.r:ı~~y'~~i_n_e_mo!!§j.ı_.---.- ..------.-,.---.- ..--c-- ........-.- ....---,.- ...-.-..---...-.._.j
[ 12 1201..209/B i Dikişli galvanizli boru (2 1/2") (Bina içinde kaynaklı, %25) m

i 16 210-728 ]1 Küresel yana, gövde çelik küresi paslanmaz çelik, vidalı (50 mm, 2") ! Adet i j 1f---··-----·-·------·---------------·--- - .--..--.--.-- .._. ._...__'-__._.._...:.__ . . ;. .__{
. Teknik Tarifi: 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik .

karbonlu elik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya f1anşlı,geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel



İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: BARTIN HALK EGiTiM MERKEZi SU KOLLEKTÖRÜ YENiLENMESi iŞi
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat,·········5·:········. . - .. , - ..- . -....... .

PazNo imalatınCinsiNo
vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.
Not:TS 3148 föy2 de belirtilen LO boyutlarının kısa ölçüleri kullanıldığında birim fiyatlar ?35 eksiltilerek ödenecektir.

. T' -.-.j. •..••. ..•.....pursantiij··
Birim j Miktarı . (%)

Sayfa: 2

. , Küresel yana, gövde çelik küresi paslanmaz çelik, vidalı (65 mm, 2 " ;

!. 17 ~:~~~~=.._.JJ!?'J_. __ .. .._ _.. _. __ _.._.._._..... --.L~~~~_L_.._ _.L __ ,
Teknik Tarifi: 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten. vidalı veya f1anşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel

! vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.
! Not:TS 3148 föy2 de belirtilen LO boyutlarının kısa ölçüleri kullanıldığında birim fiyatlar ?35 eksiıtilerek ödenecektir.

, ~.~.-~~!-=:.?~... _1~.~:!!~..~~!~~~-'J?!.:~9.?~~~.~.~i9.~I~~?<:P.:.~g ..~~~ .:._~ _........ _ ..1. Adet i ,............ ,
Teknik Tarifi: Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz,
dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, ilanşiı veya vidalı
kataloğu idarece ananmak üzere seçilecek pislik tutucunun işyerinde temini ve yerine montajı.
Not: Filtre hassasiyeti;
ON 20 ye kadar 500 IJm (0,5 mm) 'den büyük parçaları geçirmeyen,
ON 50 ye kadar 700 IJm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,
ON 150 ye kadar1200 IJm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmecek
şekilde seçilecektir.

19 227-106 J.~:.~i tepme ventili, prinç adi döküm vidalı (çap: 50 mm) Adet"--1;~~~~~::~~E=:~;:;~~~~:;;y=~:~::~:~~f~~~~~~~~:~~I~~:k,1~ily~ı;~
20 230-1220 i (11/4") 420 mm-25 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı' "

.... -. .._ Pr~f.c:ıI?_r:i~~9!!:!_!:?!I!!ı:ı:ı.1 . __ . _.. . _ .. L. z.: ••••• _.1
Teknik Tarifi: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. ,
Yalıtılacak borunun korozyona karşı korunması amacıyla sülyen boya ile boyanması ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, i
boyuna kendinden yapışkanlı bindirme payı i alüminyum folyo kaplı camyünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılması ve i
enine ek yerlerinin kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması.-Birim fiyata sülyen boya dahil :

_m. - cl_~ğiJ9~r:_. __._ _ __ ,.. _. .-._..J
i ..~_~ ~.~~~~~.~~.:..J~~~!:~;!~:.O~~~~;:~~:~~:~·~~~:=.::~il.·~I.~:~~~~:-.~~:~-.~~~~~:.:_:~]::~.~__ .. .1_.. .... -J

Teknik Tarifi: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. .
Yalıtılacak borunun korozyona karşı korunması amacıyla sülyen boya ile boyanması ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş,
boyuna kendinden yapışkanlı bindirme paylı alüminyum folyo kaplı camyünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılması ve

j enine ek yerlerinin kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması.-Birim fiyata sülyen boya dahil i
1····- -<!~ğ!!cl_.iEc _ r: __.._.._ _ _.._ __._ _ __ _ -r-r-r-r-.._. •.•..._ .._ _.•__ _........................... .

i 22 230-1230 1(2") 60 ~ mm- 25 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı . m i
i- -..-- -- .:,:t.ı:.r.~f.c:ıI?ı:ı.!5.§.<?I..LJ.Y?!I.!!ı:ı:ı.I_ -........... ._ _... .._ __m -._ _ _ L.___ _ '__ __

Teknik Tarifi: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. i

Yalıtılacak borunun korozyona karşı korunması amacıyla sülyen boya ile boyanması ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, :
boyuna kendinden yapışkanlı bindirme paylı alüminyum folyo kaplı camyünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılması ve i

; enine ek yerlerinin kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması.-Birim fiyata sülyen boya dahil i
1.---..------ ._2..ı::.ğJ.!9_~~.:. ..,_. . . ..__ . .._._ __._. ._.._ _.._ __ _.._ _.. .__ __ .__. ._,__ -,-- .. :.._.. ._. ~
'23 230-1236 i (21/2") 760 mm- 25 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı ,m' •

... . .....- .. ...._ ...Lı:.~~f.?!:)r.i~.~.9.r!:!Y.c:ıJ!!Iı:ı:ıI._._ ... ._'... .... ..... _. _ _'_._._ ..t_ ._.... _._J ... _.. .~
Teknik Tarifi: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.
Yalıtılacak borunun korozyona karşı korunması amacıyla sülyen boya ile boyanması ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş,
boyuna kendinden yapışkanlı bindirme paylı alüminyum folyo kaplı camyünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılması ve i

, enine ek yerlerinin kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştmlrnast-Btnrn fiyata sülyen boya dahil :
i _ __ ._ ..9.~ğ.i!9.iE, _ -v-r__ ..__ __ _ _•........._ .._ _ _ ._ _.._._ _ _ _... . _.__ . _._ _._ _........:

i 24 230.1250 1(4")114.0 mm- 25 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı m , : i
..... ......_Lı:E~!c:ıI?EI.~_~<?~_Y..9.!I!Iı:ı:ıI_.... -. .._ . _ .... _..... ._ ...._... ~. ..__ i_. . .1..... .... !

Teknik Tarifi: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.
Yalıtılacak borunun korozyona karşı korunması amacıyla sülyen boya ile boyanması ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, ,
boyuna kendinden yapışkanlı bindirme paylı alüminyum folyo kaplı camyünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılması ve ,
enine ek yerlerinin kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştmlmasr-Birlm fiyata sülyen boya dahili

.i.__ _._____..9_~ğ}L~_~~:._.__..__. . .__ .. .._._. _..__._ _.__._.._ . .__.. .__.__ _ _. .._..___ _ ____._ _._.___. .___ _..__._. __. .__ _ ._ ___._.__.__._._.__j
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T.C.
BARTIN İL ÖZEL İDAREst

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

BARTINHALK EGİTİM MERKEZİ SUKOLLEKTÖRÜ YENİLENMESİ İşİ MEKANİK
TESİsAT MAHAL LİsTE st VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

(MEKANİK TESİSATl)

A - GENEL HÜKÜMLER

1-Yapım süresince gerek duyulan her türlü testlerin şantiyede yapılması ve/veya
idarenin onaylayacağı laboratuarlarda yaptırılması yüklenicinin yükümlülüğündedir. Bu
işler için yükleniciyehiçbir bedel ödenmeyecektir. Testler yüklenici ve idarenin teknik
elemanları ile müştereken yapılacaktır.
İhale dökümanlarında "gün" olarak belirtilen bütün süreler, aksi belirtilmediği sürece
takvim günüdür.
2-Tüm imalatlar, Türk Standartlarına, Yürürlükteki Teknik Mevzuata, Deprem
Yönetmeliğineve Teknik Şartnamede belirtilen birim fiyat tariflerine, özel imalatıarda ise
özelbirim fiyat tariflerine uygun olarak yapılacaktır.
3--Bu şartname ve eklerinde belirtilmemiş olsa dahi binaların ve söz konusu işlerin, anahtar
teslimi inşaatlarının eksiksiz hizmete sunuIabilmesi için gerekli her türlü tesisat imalat işleri
tamamlanacaktır.
4-Sonradan yapılması zorunlu olan işlere ait projeler yüklenici tarafından yaptırılacak ve
ilgilimercilere onaylattırılacaktır.

MAHALLİsTESİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİBİRLİKTE AÇıKLANMıŞTıR.

GENEL HÜKÜMLER:
SIHHİ TESİSATMAHAL LİsTESİ
A) SUDEPOSU HACMİNDE :

Mevcut arızalı ve çürümüş olan su kolektörü sökülerek, yerine 109.103pozlu kolektör borusu,
173.301-173.302-173.304-173.305-173.306-173.307 pozlu kolektör ağızlığı, 201.204/b-
201.206/B-201.207/B-201.208/B-201.209/B Pozlu galvanizli borular ,210.724-210.726-
210.727-210.728-210.729 pozlu küresel vanalar ,221.106 pozlu pislik tutucu, 227.106 pozlu
geri tepme ventili montajları yapılacaktır.

Gerekli kaçak testleri yapıldıktan sonra teknik şartnamesine uygun olarak, 230.1220-230.1225-
230.1230-230.1236-230.1250 pozlu boru izalasyonları yapılacaktır.

NOT;Yukarıda açıklanan Çevre ve Şehireilik Bakanlığı birim fiyat tarifleri ve
standartlar söz konusu imalatların yapılması esnasında Proje, ataşman ve mahal listeleri ile
birlikte Uygulanacak olup Bayındırlık birim fiyatları poz numaraları imalatların teknik
tarifini açıklamak için kullanılmıştır..İşin yapılması esnasında proje kapsamında unutulan
bir imalat var ise bu imalatta (yapılacak imalatlara ilişkin açıklamalar poz kalemleri .proje
ve ataşmanlarda ve teknik şartnameler isteklilere verildiğinden ) ek bir ödeme talep
edilmeden yapılacaktır.Ayrıca mahal listelerinde ve poz kalemleri cetvellerinde belirtilen
pozların açıklamaları bu teknik şartnamede belirtilmemiş.eksik belirtilmiş yada unutulmuş
olması halinde bu pozların geniş açıklamaları Bayındırlık ve İskan Bakanlığının birim fiyat
kitapçığında yazılan tarifler aynen geçerli olacaktır.

Teknik Şartname
1/1


