
ARAKLT CANKAvA yiBo oNARtru igi iru'anr MAHAL t-isresi

1. Okulun; 170 cm x 135 cm 6lgi.isi.inde 12 adet pvc pencere;

L70 cm x L50 cm olgiistinde 3 adet pvc pencere;

60 cm x 150 cm olgiisi.inde 4 adet pvc pencere;

120 cm x 80 cm dlgUlerinde 24 adet pvc pencere;

pencereleri soktilecek. 18.195A

2. Siik0len pencereler okul idaresinin gosterecefii bir yere istif edilecek.

3. Mevcut halde bulunan kor kasalar krnlacak. Gerekli tamirler yaprlacak.

4. Projede gdsterilen gekilde yeni Pvc pencereler imal edilip yerine takrlacak. Qahgrr halde teslim

edilecek. Y.23.24I

5. PVC dopramalara profil ile 4+4 mm kahnhkta 12 mm ara bogluklu gift camlt pencere linitesi

ta kr laca k. Y .28.645 / C02

6. Pencere sdktimti ve takrlmasr esnasrnda olugacak srva tamiri ve boya iSleri yaptlacak.

MSB.608/4

7. Tilm pencerelerin etrafr igten ve dtgtan silikonlanacak.

8. Okulun tiim denizlikleri drga tagan krsrmlarr krnlacak. Mevcut denizliklerin [.izerine 3 cm

kahnlt$rnda renkli mermer levha ile drg denizlik yaprlacak. Sadece krrtlan krsrm kadar de[il,

igten ve drgtan tagacak gekilde yeni mermer denizlik koyulacak.

9. Pansiyon binasrnrn 21 adet oda , 3 tane katrn da koridorlartn zemininin ti.im[] ve 3 kattn da

merdiven 6nii sahanlrklarr Laminat parke ddgeme kaplamasr yaprlacak. (AC3 Stntf 23-3L)

(stiptirgelik dahil)

10. Pansiyon binasrnrn banyolarrna 4 adet projede gdsterilen gekilde 120 cm x 175 cm olgOlerinde

pvc bOlmeler yaprllp yerine monte edilecek.

11. Okul binasrnrn merdiven yan duvarlan I2O cm y0kseklifinde, her ttirlU desen ve yiizey

ozellipinde, l.kalite, renkli seramik duvar karolarr ile 3 mm derz araltklt duvar kaplamast

yaprlacak.

GENEL 9ARTLAR

l.isteklilerin igi proje, gartname tarif ve mahal listelerine uygun olarak yapmasl esas olup Pursantaj

tablosu sadece 6deme dilimlerini gosteren bir tablodur. Pursantaj tablosunda olsun ya da olmastn,

proje detay, tarif ve mahal listesinde belirtilen iglerin fen ve sanat kurallarlna uygun bir gekilde

ygklenici tarafrndan yaprlmasr zorunludur. Pursantaj tablosunda yaprlan hatadan yola grkrlarak ek

6deme talebinde bulunulamaz.

2.i5 Kapsamrnda tilm nakliye ve yatay dligey tagrmalar teklif fiyata dahil sayrlacak ayrtca bir bedel

odenmeyecektir.

3.ig sonunda galr5rlan mekdnlartn temizli[i bedelsiz yaptlacakttr.

4.Yaprlacak igler igin projesine teknik gartnamesine ve mahal listesine uygun yaprlacakttr. Yaptlacak

tiim ig kalemleri Pozlara, bayrndrrlrkga agrklanan poz tantmlartnt, mahal listesinde yaptlan i5

tanrmlarrnr, agrklamalarrnl beraber ve ayn ayrt kargtlamak zorundadrr. Mahal listesinde pozlara kargtltk

gelen tanrmlar genigletilmig olup agrklama d6hilindeki tlim igler ilave bir bedel istemeden yiiklenici

tarafrndan fen ve sanat kurallanna uygun gekilde gerqekleStirilecektir.


