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TEKLiF MEKTUBU

TEKLIF SAHIBININ

Kozcağız Ortaokulu Kalorifer Tesisatı Onarım işi ile Ilgili, cinsi,miktarıve özellikleriyazılımalve alım/hizmetalımlyapımişi4734 sayılı
kamuihalekanunununilgili22/dmaddeleri gereğisözkonusuişi KDV hariçKaçTL.denverebileceğiniziIyapabileceğinizi12.02.2018tarihisaat
..11.00.....e kadar ii Özel IdaresiPlanProjeInşaatve YatırımMüdürlüğüneKapalızarflabirlikteteslimedilmesiricaolunur.
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Adı SoyadılTIcaret Unvanı
Tebligat Adresi
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Vergi Numarası
T.C.Kimlik Numarası
Telefon No
Faks No
E-Mail

Kozcağız Ortaokulu Kalorifer Tesisatı Onarım işi

i NotTeKnik Şartname ve eklerı

Teklif konusu işin tamamını KDV.hariç TL.'na

TEKLiF VERMEYE YETKiLi
Kişi/FiRMA

ADI50YADI-KAŞE-iMZA

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

TARIH = yapılacaktı r.

Irtibat telefonu : O 378 228 50 22-23



İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: KOZCAGIZ ORTAOKULU KALORiFER TESisATı ONARıMı iŞi
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat·····s. ' T .

PozNo

Sayfa: 1

,__;N:.:.o;;;__+--- ~_ __+--------------~------~.------ i;_B_ir~im__+.-~M-ik-t-a-rl-···-"T'IP_·····_ur...ıt..::~~o:!n)_ta_j_·

i ~c:ıtIXc:ı~I!I~~c:ıI<:ı~!erkazanı ızgarası K~ ._ .

imalatın Cinsi

,154.000 P

! Teknik Tarifi: Katı yakıtlı kalorifer kazanlarına ızgara yapılması .154.000 pozunun aynısı--_ ~_. __----_._ ..-_ _--_ _ _ __ _ _ .._ __ ._.__ _ _ _-....,..----_._-
2 1170-201 i Köşe tip radyatör musluğu (çap: 15 mm (1/2"» Adet

jTeknikTarifi:TS EN 215 veya 1'5579;a uygun; idarenin uygun göreceginitelikte radyatÖrmusiuguve baglaniı rakorunun
_....;-! ",(te.c...rı:nostatlıolanlar termostatlı ~fa ve acj~EtÖrübağlcıı:ı!ırakoru ile birlikte)J§y.e..ı::~n_cj.E!_tE!ı:ninive ~~lrıe morı!cıjL •. __ ._..._.....

~ :~~1~1~~1~ Jgi~i~li~iXc:ı~~<:ı~~ ~!~"(~i~c:ı i9i~?: ~c:ıY~c:ı~II'O~?~) . ~ .
i 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

..............j ..cja.~.il,~~!ye..rıy:e.j~()YCltıE!dE!li..~C1riç()I!!:l.cı~.~ı:E!r.e_!şYE!.ı::ind.E!..tE!!ll.iI1L\le..Ye..~iı:ıE!ı:n()ı:ı!cıi.ı.:...... . ,
4 1201-106/B i Dikişli siyah boru 1" (Bina içinde kaynaklı, %25) m

i1'eknikTarifC'305/2611/AB Yapı Malzemeie'rjvö-netmeliğine ve 97/23/AT Basınçlı EkipmanlarYönetmeliğine uygun, CE Uygunluk
i işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik

5 i2::~~ ~~ıyenveı ~~~~jjcj~li~~~~~~~~6~~~ır~ng~;~I~iXiü~r~~~~()~~j~~Kapı;' rI..·· ..·m·······'1'··········································'1······..····· ··..·· · !i

! Teknik Tarifi: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri'YÖnetmeligineüygun olarak CEuyguniukişareti 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 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 ~~j2~~~~6~~~m_., : ~?i~b"OY~~~~~I, ':~~~:~~<:ı!'.aiı~ 2k~t(ç~p:15 111.111-59mm) =~~:~~~~=m ······1 i
Teknik Tarifi: Serbest boruların iki kat sülyen boya ile boyanması

7 231-201 i Boru boyanması, yağlı boya ile 2 kat (çap: 15 mm-50 mm) i m i i
Tarifi: Serbest boruların iki kat sıcaklığa dayanıklı yağlı boya ile boyanması

8 i Çeşitli profil demiri ve saclevhalardan'm'O'nferii imalat yapılması ve i k· i
. ~ ..23.~67 i yerine konulmc!ş.I..{§!:!_c!~P(?J.9E!.yeben..ı:~ı::D._ , _mm__ .~ __ ::_~. .. _ ..

Teknik Tarifi: Her çeşit profil demirlerinden, projesine göre tek veya çift taraflı takviyeli sac levhalarla yapılan; su depoları ve
benzeri imalatın yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, kaynak ve atölye masrafları, işyerinde yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı:
ÖLÇÜ:
imalatın esas aksamı, kilit, sürgü kolları, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartılır, ataşmana kaydedilerek
yerine takılır. Bütün imalat aynı bedelle ödenir.
NOT:
1) Ancak demirden başka, metalden tezyinat konması, kilit, sürgü ya da kollardan bazı aksama nikelaj yapılması halinde işçilik ve
malzeme giderleri ayrıca ödenir.
2) Her türlü menteşe ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat
tutanağı tanzimi suretiyle ayrıca ödenir.
3) Madeni aksamın (menteşe, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takılması karşılığı fiyata dahildir.
4)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
.~C1~ı,ıle..cjilı:ne..~iŞClrtlYICltcı..rtıeı.~cı..~..?JI.l1lr:. . __

9 Y.25.002102 i Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boyayapılması ! rn2 !, ..

Teknik Tarifi: Demir imalat yüzeylerinin zımpa"ravetel iırçailetemizlennıesi, 0,100 kg 1Iat:6:f60- kg 2.kat (her kat farklırenkte)
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) Camakan 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) Çift 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 izdüşürn alanı ölçülür. Boşluk düşülmez.
e) Kolon çatı ~?kcısl,...~lriş,~urClnglE!ı:'!e....~E!..~?e..ric:lE!ı:nir...i!!:lClI?!!cı..~()Y.C1.rı.C1.I1...YQı:IE!.r..(ilç~IQr:...



işin Adı: KOZCAGIZ ORTAOKULU KALORiFER TESiSATı ONARıMı iŞi

iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat
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: Adet

, Katı yakıtlı kalorifer kazanı ızgarası +i 1 :154.000PL ,
i 2 : 170-201i ,ı:;:~~H:~::~_~~_~,~"~:-~ı~-,I~;O-~~-~)----~.~--
I·5 i 230-1215 : (1") 33 0 mm- 2S mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum

i Fol o Kaplı Prefabrik Boru Yalıtım i

Köşe tip radyatör musluğu (çap: 15 mm (1/2"))

m

I
i Boru boyanması, sülyen boya ile 2 kat (çap: 15 mm-SO6 :231-101 m

I
I ,..... . o,rıı.rıı) 0 o ooooo_ _o 0000 -00.0- , 00

7 '231-201 l Boru boyanması, yağlı boya ile 2 kat (çap: 15 mm-50

l.-~..L~._;~~o~~;o ... ·!ı~~~~~ed~;:i~~v~~~~~~e~~~~~dj:~~~f~~t imalat

i 9 Y.25.002/02 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boyaL o yapılması



Sayfa: 1

ihale
Makamı

YAKLAŞıK MALiYET CETVELi

Hazırlanma Tarihi: 06.02.2018
işin Adı: KOZCAGIZ ORTAOKULU KALORiFER TESisATı ONARıMı işi
iş Grubu: Ana Grup>inşaat imalatıarı
S. PozNo imalatınCinsi Birim Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
No

1 Y.26.005/403
40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde,
i.kalite, renkli seramik yer karaları ile 3 mm derz aralıklı döşeme m2

kaplaması yapılması (karo yapıştırıcl~U!~____ _~ ._._._ __.__.j.~ __ .•.._...•....•.....•._; ••••• ._ •.•-"---~---.-+.l
200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva ---~2 !
yapılması (iç cephe sıvası) ~_"--- _;__ "---__ --j--l

Toplam:

2 Y.27.501/02



ihale
Makamı

YAKLAŞıK MALiYET CETVELi

Hazırlanma Tarihi: 06.02.2018
işin Adı: KOZCAGIZ ORTAOKULU KALORiFER TESisATı ONARıMı işi
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

Sayfa: 1

PozNo imalatın Cinsi Tutarı: Birim : Miktarı Birim Fiyatı

1 '154.000 P Katı yakıtlı kaloriter kazanı ızgarası i Kg

170-201 ! Köşe tip radyatör musluğu (çap: 15 mm (1/2"» i Adet
-~~ ····························---t---··············,····........................•- , ·-1-1

01-105/B i Dikişli siyah boru 3/4" (Bina içinde kaynaklı, %25)------------------+-----'-------c---------------+-i

s.
i No

m

201-500 Bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzeme bedeli -
, -j , ----+························+1

1201-106/B Dikişli siyah boru 1" (Bina içinde kaynaklı, %25) m

201-500 Bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzeme bedeli_________, __ __ , .. .. .__._. ---i. + . -,--.--.------..---------+-----------+ ,
5 230-1215 I. (1") 33 0 mm- 25 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı

Prefabrik Boru Yalıtımı ,__m__ -----~---------'_ H

E~jYTI:.-2}3~:.-166i7-...: --;~~~;;i;~~::::::~~~::yO:~~I;--2:._aj~aıa~(tç=r~nÇ'PI[j~iP,~fe;lri:lti:m:aıj:~li~Ya:,~~lllr)nru;I--ii'El- ı- ,:_= 1·--·····- - - _- .. -. ---.-.----. 1......·....···..·-....·....-·..-11i-;---~:;: ' Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan mü i ka
.............: y!:)rirıekonulması (su depoları ve benzeri) ! .. ",

9 Y.25.002l02 ! Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
'---- ------_._- m2

Toplam:
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T.C.
BARTIN İL ÖZEL İDAREst

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

KOZCAGIZ ORTAOKULU ONARıM İşİ MEKANİK TESİsAT MAHAL LİsTE st VE
TEKNİK ŞARTNAMESİ
(KALORİFER TESİSATı)

TEKNİK ŞARTNAMESİ
A - GENEL HÜKÜMLER

1-Yapım süresince gerek duyulan her türlü testlerin şantiyede tapılması ve/veyaidarenin
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 sunulabilmesi 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.

KALORİFER TESİsAT MAHAL LİsTESİ
a) KAZAN DAİRESİ :
Mevcut çürümüş ve ekonomik ömrünü doldurmuş olan 360.000 kcall lı kapasiteli katı yakıth
kalorifer kazanı ızgaraları 154 .000 P ile yenilenecektir. Kazan ile Baca arasına mevcuduna
uygun olarak 3 mm sacdan sac duman kanalı ve 5 mm sacdan duman sandığı mevcuduna
uygun olarak Y.23.167Pozlu yapılarak, Y.2S.002/02pozlu imalat ile boyanacaktır. Sac
duman kanalı bacaya bağlantısı eğimliolarak ve alttan menteşeli temizlemekapağı imalatı
yapılacaktır.

b) BİNA İçİ
Kalorifer tesisatı ana dağıtım borularında çürüme nedeni ile sökülerek, 201.105/B - 201.106/B
pozlu dikişli siyah borularla bağlantıları yenilenecektir. Borular 231.101pozlu sülyen boya
boyanarak, % boru 231.201 pozlu imalatla boyanacaktır.Boru izalasyonu 23o.ı215 pozlu imalat
ile tekniğine uygun olarak yapılacaktır. Bina içinde arızah olan radyatör köşe vanaları (20 adet)
170.201pozu ile yenilenecektir.

NOT;Yukarıda açıklanan Çevre ve Şehireilik Bakanlığı birim fiyat tarifleri ve
standartlar söz konusu imalatıarın yapılması esnasında Proje, ataşman ve mahal listeleri ile
birlikte Uygulanacak olup Bayındırlık birim fiyatları poz numaraları imalatıarın teknik
tarifini açıklamak için kullanılmıştır.ılşin 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
1/2


