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Sayfa:1

No İş Grubunun Adı Yüzdesi
l%,ı

Ana Grup İnşaat ve elektrik İmalatları 100,0000

,t lnşat lmalatları 81,7908

2 Mekanik Tesisat 0,0000

1a,2092

İnşaat ve Elektrik İmalatları 0,0000

GENEL TOPLAM 100,00-
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TRABZoN iı_ ı"ıiı_ı_i eĞiriıq ı{üoünı_üĞü
iş xıı-euı-eni puRsırurı.ıı-anı üüzoeı-sni)

(Yüzdeler toplam yaklaş|k maliyete göredir)
işin Adı : TRABZoN MAÇKA ANAoKULU YANG|N KoRUMA oNARlM lŞl
iş Grubu: Ana Grup lnşaat Ve elektrik lmalat|arl>Elektrik Tesisatl

s.
No BirimPoz No imaıatn cinsi Mikta.l

?2440 16 A'e kadar (3 kA). Anahtarll otomatik sigortalar (3 kA kesme

21x12 mm'ye kadar, tek bölmeli PVc kablo kanall

3 791_306
2x1.5 mm', Ku§unsuz PVc izole|i kablolar ile besleme hattl tesisi

791 2x1.sre, Aleve dayanıkll N2XHFE 180 0,6/1 kV kablolar (Kablo Fiyatı)
220 V. Ac gerilim beslemeli 2 alarm seviyesi çıklşll, Elektrokimyasal
karbonmonoksit dedektörü ve l, . . lhzarat:

6 833-676 3 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme
armatürü (floresan lamball)

Adet

m

Adet

4

833-277

-64

5

m

Adet

Top|am: 'lE,5323 -

0
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Yuksek M lma!.

Sayfa:1
Pursantaj

%l

kapasiteli)
2 782-501

(NHXMH, en az 300/500 V)
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TRABZoN iı_ ıqiı_ı_i rĞtriı{ ı,rüoünı_ü
rexı.ıir şARTNAME (iş Kalemleri)

İşin Adı : TRABZON MAÇKA ANAOKULU YANG|N KORUMA ONAR|M lŞl
İş Grubu: Ana Grup inşaat ve elektrik imalatlan >Elektrik Tesisah

Ğü

s imalatn cinsi

sayfa:1
Pursantaj

(v,,No

1 l24o1 16 A'e kada . (3 kA), Anahıadl otomatik sigortalar (3 kA kesme Adet
kapa!!9L!)

Teknik Ta.ifi: Aynl zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA k|sa devre kesme kapasıteli. 2 ve 4 kltuplulan nötr ve faz kesme
özelliğine haiz, B veya c eğrisi, Ts 50,1&,| EN 6089&1 standartlanna uygun olarak üreti|miş, cE uygunluk aşareti ile piyasaya ars
edilmiş otomatik sigortanün temin Ve montajl, he. nev'i malzeme ve işçi| ik dahil

2 7a2-5o1 21x12 mm'ye kadar, tek bölmeli PVc kablo kanall
Teknik Ta.ifi: Bana iEnde; kuwetlive zaylf aklm iletkenleranan emniyetli şekilde taşlnmaslnda kullanllmak üzere tasarlanmlş, ISo
9001_2000 belgela. TS EN 50o8ıl,TS EN 5o08r2-,|.Ts EN 5o08r2-3 standartlanna uygun, alev iletneyen,halojen ftee
malzemeden imal edilmiş, mekanik da.belefe dayan|kIl, kendili!ğinden sönen PVc (UL 94 V0 M1), atrnosferik ve UV lşlnlarlna
dayanlkll, lP 40 koruma sln|fll, cE uygunluk işaretli, EEE (Roch) Elektriklive Elektronik Eşyalarda Baz| zaradl Maddelerin
slnldandllllmaslna daar yönetanel(line uygun.-25"c ila +60'c o.tam s|cakllğlnda çallşabilen, dielektrk aklml 260 kwcrn'ye
dayan|kll. RAL 90,10 beyaz renkli.(10o mm ve üstündeka ebatlardaki kanallar içten kilitlernelive folyo kaplamall), Kullanllan iç koşe,
dlş köşe ve di.sek akseslarlan menteşelitip ve hareketli olan, Kanaltabanla nda duva.a montajl kolaylaştran şabıonlaşmış dikey
ve yatiy montaj delikleri buIunan. PVc kanallann temini. işyerine nakıi, yerine montaj|, bağlantlla'lnln yapllmas|, iç köşe,dlş

. köş€,dirsek,sonlandrrma,T difsek ve çerçeveler gibiher tüdü bağlant elemanla.l dahil işler halde tesl

3 791-306 2x1.5 mm', Kurşunsuz PVc izole|i kablolar ile besleme hattl tesisi
m

6 833-676 Adet

(NHXMH, en az 300/500 Vl
Teknik Tarifi: Ana hat ve besleme hatlan alev ilet neyen halojensiz kablolar (ihzarat 0/660) Tüm Halojen Free TS EN 5052r}31,
Ts EN 50267-2-1,2,3. TS EN 60332-}22 Standardlanna ve 2014/35/ Ag Belirli Genlim slnıdan Dahilinde KUllanllmak uzere
Tasarlanmlş Elektrikli Techizat ile ilgili Yönetrnetiğine uygun imaledilmiş, cE uygunluk işaretiyle piyasaya az edilmi§, plastik izoleli
(Ho7z,o7zl,e^ az 3oo/5oo V) olmak üzere kolon veya besleme hattl tesisi, boru, kroşe. buat muİ, dirsek, klemens. demir konsol,
boya, her neü malzeme temini ve işçilik dahil.
Not Ts EN 50575 ve Ts EN 5o575/Al standartlanna, 301201,|/A8 Yap Malzemeleri Yonetrneliğine uygun olarak üretilmiş. cE
uygunluk işaretiyle piyasaya a.2 edilmiş ve üreticinin perfomans beyanl ve Avrupa Birliği ta.aflndan akredite edilmiş kuruluşlardan
allnmlş Perfoamans sertifikaslna sahip olacaktır

4 791-614 2X1.sre. Aleve dayanlkll N2XHFE 180 0,6/1 kV kablolar (Kablo Fiyatl)
Teknik Tarifi Tek veya çok telli,baklr iletkenli.özel sentetik yaıtkanl|,özel dolgu tabakah ve özel sentetik dlş kllıfll, Ts lEc 60331-
,11/21 

, Ts EN 61o3,ı_1/2'e göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren,VDE 027ffi04,0266 yaplm standartlna sahip kablolar
boru, buat hafi her nevi malzeme ve işçil ik dahil

5 a3ı277 220 V. Ac aerilim b€sleme|i 2 alarm seviyesi gkl
karbonmonoksit gaz dedektöq ve montajl, (Ölç!

şll, Elektrokimyasal
,4!..!t.ara! ZsQO_L _*-'

Teknik Tarifi: Müstakil veya konvansiyonel gaz ala.m santral|na gaz kont.ol paneline bağlanmak suretiyle çallşabilen,
elektrokimyasal algllama sensörlü, G300 ppm afalığlnda ölçüm yapabilen, en az 2 seviyeli ala.m eşik değerine sahip olan,
ortamdakigaz seüye§ 30 ppm (milyondaki pa.tiküı sayls|) ulaştlğında 'l, seviye. 60 ppm'e ulaşt|ğinda 2, seviye alam durumunu
gaz kontrol paneli uzerinde oluşturan ve odamdakigaz seviyesi«) ppm'in altlna düştüğünde otomatik olarak nomalduruma
geçebilen, besleme gerilimi 220 V. Ac veya 24 V.Dc olan. lso 9001 Kalite Yönetim sistem be{ge§ine sahip firma mamulü, TS EN
5054ç1 standardlna uygun, cE UygUnluk işaretiyle piyasaya arz edalmaş ve üreticinin pe.ro.mans beyanlna sahip dedektörün
temini iş yerine nakli, montajlnın yaplımasl, gaz ala.m sortilerine bağlanmasl, test ve ayarlannln yapülmas|, heİ nevi malzeme ve
işçilik dahil işler ha|de teslimicihazln 24 V. Dc olarak kullanllmas| halinde. 83}585 bi.im fyat numara|ü anahtadamall (sMPs) güÇ
kaynağl ünitesi ku|lanIlacak ve güç kaynağl fiyata dahil değildir

3 saat süreli çift yüzlğ, kesintide yanan aciı durum yönlendirrne
armatairü (fl oresan lamball)

Teknik Ta.ifi: Demir sacdan veya aliiminyum malzemeden üfetilmiş özel pronlli, veya aIüminyum maİzemeden üretilmiş 1x8
fforesan ampulü, kilitlitip duylan, kesintide yanan tipleri şebeke gefilimi kesintisinde otomatik oiarak dev.eye girerek, sürekli yanan
tiple.işebeke gerilimiva.ken yanan ve şebeke geİilimi kesintisinde otomatak ola.ak devreye girerek belirtilen acildurum çallşma
süresi kadar aydlnlalrna sağlayacak şekilde özel geqneli soketle baglanan. 7rc'de sürekli ç3llşabilecek özellikte yoksek slcakllk
tipi kuru tip baklm ge.ektirmeyen Nikel Kadmiyum aküŞü. elektronik lamba besleme, akü şarj ve t.ansftr devresi. akü düşük gerilim
ve aşlfl deşari koruma devreleri, akü şa4 lambas| dahi|, mat veya şeffal pümalı pleksiglasİ, renk ve işaret fo.matIan ilgila

standartlara uygun oıan, tek veya çifr yüzlü, At|k Elektriklive Elektronak Eşyaıarln Kontrolü Yönetmeliğlne, Binalar|n Yanglndan
Ko.unmasl Hakklnda Yönet nelik. 2014/35/AB Belirli Geralim sIntrlan içjn Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile i|gili Yönetİne|iğe? ve
Ts lso 3864_1/2. Ts lso 7010. Ts EN 6059&1, Ts EN 6059&2-22. Ts EN ,!838 ve Ts EN 50172 standa.tlafina uygun olarak
üretilmiş, cE ı]ygqdq! Çaretiyle pıyasaya aE edilmiş acil du[u!! ]ıqQ]Endi.me arma türünün temini, işyerane naklave montaj

lJadıi, lLol,z

Il ıiA/i K

)ilİ Yu k Mimar

Poz No Birim Mikta.l

m

inşcot Ieknikeli



sayfa:1
Pursantaj

(%)

1 18.1854 Patlaylcl m. kullanmadan demir|i demirsiz beton inş. ylkll

2 18.1954 Hef türlü ahşap, kapl kasasl, kapl kanadl pencere ve camekan
sökülmesi

m2

3 18.198y28

4 27.52512

5 ÖzEL 2o1&1

Alüminyum ve PVc den yapllan her türlü kapl ve pencere
doğramaslnln sökülmesi
saten alçl Ve perlitli alçl slva harçlarlnln kanşlml i|e 5 mm kaınl|kta
düzeltme slvasl yapIlmast (Kaba slva. brüı beton yüzeyler, peditli slva
alçlSı ve benzeri yer|erde)
Panik Barll çifr kanaı ( 175x 210 ) yangln kap|sl yapllmasl ve ye,ine
konulmasl işi

Adet

Panik barll çjft kanat ( 185x2,10) yangln kaplsl yapllmasl Ve yerine
Adet

konulmas| işi

120 DAKiKA oAYANlMLl PANiK BARL| YANG|N KAPlsl Adet

190 mm kaİlnllğında düşey delikli tuğla (290x'l90x135 mm) ale duvar
7 P-135

8 Y_18.001ı(11

9 Y.25.003/05

lmasl slnlfl - 650
Eski boyah yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazl| mat boya
yapllmasl (i

Brüt belon, slvall veya eski boyall yüzeylere, astar uygulanarak akrilik
esaşlLsu bazll boya yap|lmasl (dlş cephe)
250/350 kg gmento dozlu kaba ve ince harçla slva yapllmasl (dlş
cephe slvasl)

m A a YlLDlz
at Teknike üksek Mimar

10 Y.25.004/01

11 Y.27.50,1/0,ı

TRABZoN İı_ ı-tiı_ı-i eĞiriıq ı,ıüoünı_üĞü
iş reı_eıııı-eni punsıurnıı-ını güzoeı-eni1

(Yüzdeler toplam yaklaşlk maliyete göredi0
İşin Adı : TRABZON MAÇKA ANAOKULU YANG|N KORUMA ONAR|M lŞl
iş Grubu: Ana Grup inŞaat Ve elektrık imalatlarl>lnşaat lmalatları

;; Poz o imalatn cinsi Birim ıiaktan

m3

.6 ozEL2o18-2

Toplam: 81,7908 -



TRABZoN iı_ ı,ıiı_ı_i eĞiriı,ı ı"rüoünı_üĞü
rexııix şARTNAME (iş Kalemleri)

İşin Adı : TRABZON MAÇKA ANAOKULU YANG|N KORUMA ONAR|M lŞl
iş Grubu: Ana Grup inşaat ve elektrik lmalatları>lnşaat imalatları
§.
;; Poz No lma|aıın cinsi Bi.im 

'.liktar|

Sayfa:1
Pursantaİ

$l
1 18.1854 Patlaylcl m. kullanmadan demarli demirsiz beton inş. ylkll m3

: Teknik larifi: patlayıcl madde kullanmadan, demidi ve demirsiz beton inşaatln ylkllmasü, inşaat yerindeka yğkleme, yatay ve düşey
laşlma, boşaltna, her türlü işçilik, a.aç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kan dehil, demi.li ve demirsiz beton inşaatln
ylkllmasln|n 1 m' fiyatl:

___ ._ÖLÇÜ : Ylkllan yerin boyutlaİna göre hacıni h9gp!e!g.

2 18.195A S1o'İ,r|j"in*', 
kaPı kasası, kapı kanad| pencere ve camekan m2

Teknlk Tarif: ldarece sökülmesine karar venlen her türlü ahşaptan yapllmlş, kapl kasalan. kapl kanatla.l, pencerelerin ve
camekenların itinaİ bi, şekilde sökülüp, idarece gösterilen yere istinenmesive idareye teslim edilmesi. inşaat yerindeki yükleme,
yatay ve düşey taşlma. boşaltİna, araç ve gereç gidederi, yüklenici genel gılederi ve kan dahil, l m'fiyah.
ÖLÇÜ : sökulen imalata,ait olduğu imalat poz numaras.nda belirtilen ölçıJ şekli aynen
uygu|anlr

3 18.198ü/28
Alominyum Ve PVc den yapllan her türlü kapt Ve pencere
doğramaslnın sökülmesa

Teknik Ta.ifi: PVc ve alüminyum pencere doğramaslnl yeniden ku|lanılabalec€k şekilde itinall olarak sökülmesi. çlkan malzemelein
istifi, inşaat yeriodeki yükleme, yatay ve düşey taşlma, he. türlü işçilik. afaç ve gereç giderle.i, yüklenici genel gide.leri ve kan dahil,
alüminyum ve PVc den yapllan her türlü kapl ve pencere doğramasl sökülmesinin 'l m'fiyatl:
ÖLÇÜ j soküm yapllan kapi, pencere alanl ölçülü..

_ NoT : sökümden Qkan malzerneler idare aittir
saıen alçl ve perlitli alçl slva harçlannln karlşlml ale 5 mm kallnlll(a
düzeltme slvasl yapllmasl (Kaba slva, brüt beton yüzeyler, p€rlitli s|Va
alçl sl ve benzeri rlerdeye

Teknik Tarifi: slvanacak yüzeye saten a|çı harq (Poz no: 10.06,|/2) ve pedit|ialç| slva harqnln ('l0.102) kanştlrılmaslyla eld
edilen ha.çla 5 mm kal|nilkta sıvanln Plik mala ile yapllma$. hertürlü maızeme ve zaiyat. işçilik, çallşma sehpalan, inşaat
ye.indeki yükleme. yatay ve düşey taşlma, boşaltna müteahhit genel gidederi ve kan dahil 1 m' fiyatl:
Öıçü: ,l} Proiedeki ölçülere göre, s|vanan bütün yozler (boşluk yanlan dahil) hesaplanlr.
2) ooğrama pervazla.l ve varsa ahşap süpürgelik altlnda kalan slva yüzeyleri hesaba katılt..

, _ 3J B.üt!n b9ş!!!.a!!9 d,ğ rg!ş_b?P]aqe_y!?cyle! !!§!!!!.:
Panik Barl| çifr kanat

_ konulmasl işi
Panik barll çift kanat

_ konulmasljşL

( ,175x 210 ) yangln kaplsı yapllmasl ve yefine

120 DAK|KA DAYANlMLl PANlK BARLl YANGlN KAP|Sl

4 27.52512

e

:

8

özEL 2018-2

Adet ,

Adet( 185)e1o) yangln kapl$ yapllma$ ve yerine

7 Pl35
Teknik Tarifi: Proje ve teknik şadnamesine uygun olarak 'l20 Dakika dayan|mİ Panik Barll Yangln kapls| imalatnün yapılmasl açan,

her tüdü malzeme ile zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin işyeİne nakli. iş yerindeki yükleme, yatay
ve düşey taşlma, boşaltma, montaj, müteahhit karl ve geneı gidede. dahil 1 Ad. fiyatldü.

Teknik Tarifi: Projesine göre duşey delikli tuğla ile çirrıentoki.eç kanşm| ha,ç kulıanılarak duvar yapllmast, liızumunda sulanmas|,
inşaat yerindeki yikleme, yatay ve düşey taş|ma, boşaltma, hertür'ii maheme ve zayiat, işçi|ik, araç ve g€reç giderleri, müteahhit
genei gidefleri ve k6.ı dahil, 1 m'fiyatl:

. ÖLÇÜ: PIotesindeki boyutlar üzerinden hesaplanlr 0,10 m2 den küçük boşlı]klar düşülmez

] ]ii " J$J}:rru'$i?-H]-#i 
tuğı: (2119oi13'l' u1:1

9

Teknik Tarifi: Eska boyall yüzeylerin telfl.ça, zlmpa.a veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli alg tamirinin yapllmasl,
2lmpa.alanmasl. 0.150 kg su bazll astar sürülmesi, istenalen renkte 0,100 k9 

',kat, 
0,100 k9 2.kat sU bazl| mat boya yapılması açan

her tüdü malzeme Ve zayiatl, işçilak. müteahhit genel gaderleri ve kafl dahil, 1 mı fiyah.
ÖLÇÜ: Proiesi üzelinden boya yap|lan yüzeyler ölçülüf- Tüm boşıuklar düşülür.
NoT: 3 m den yüksek duvar ve tavanlafda aynca jş askelesiverilir. slva için iş iskelesi varsa. ay(ca boy€ya veralmez.

10 Y.25.oo4io1 Brül beton, sıvall veya eski boyall yüzeylere, astaı uygulanarak akrilik m,,
esasll su bazll boya yap|lmas| (dlş cephe)

Teknik Tarif: Boyanacak yuzeylerin iımpaia kağldl vera mozayik silme taşl ile düzeİilmesi, çapaklarln v; fazla grenll kls|mla[ın
bertaraf edildikten sonra 0,150 k9 astar sürü|mesi, üzerine 1.kat|na 0.180 k9, 2,kanna 0,120 k9 asabet etrnek üzere istenilen renkte
akrilak e§asll su bazl| boyanün flrça veya rulo ile yüzeye uygulanması açin gerekli her türlü malzeme ve zayiatl, işçilak, müteahhit

Y_25.oo3/o5 Eski_boyall_yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazll mat boya
yaPllmasl (lç cepne)

geneı giderle.i ve kan dahil, ,| m'fiyat:
ÖLÇÜ: Projesi üze.inden boya yapllan yüzeyleİ ö|çülüf- Tüm boşluklar düşülür
NoT: 3]! qen yüksek duvar ve tavanlarda ayrlga § iskelesi verilir, slv€ için aş iske]esi va§a, aynca boyaya veilmez

11 Y.27.5o1n1 250/350 kg gmento dozlu kaba ve ince harçla slva yapllmasl (dlş _, :cepne sIvasl.|

Esma Y Dlz

Teknik Tanfi: 1 ml dişli kuma 250 kg çimento katlmasl ile hazıdanan harçla o.ialama 2 cm kallnığlnda kaba slva yaglmasl,
(izerine 1 mı mil kumuna 350 kg çimento ilavesiyle hazldanan harçla oataiama 0,8 can kallnllğlnda ince slva yapllmasl, duvar
yüzeyinin temizenmesi, gerekli zamanla.da sulanmasl, her türlü malzeme ve zayiat, §çilik. çallşma sehpalarl, anşaat yerindeki
yükleme, yatay ve düşey taşıma. boşa

. ÖLÇu slvanan butun yuzey]er proFsl
ıtİna. müteahhit genel giderlerive kart dahal, ,| m'fiyatl

ııi A K

lanlr

ygksek Mimar

, 5 ozEL 20,1;",|

in



MAçKA ANAoKutu YANG|NDAN KoRuMA oNARlM işi iNşAAT VE EIEKTRİK iŞtERi

MAHAL tısTEsa

MAÇKA ANAOKULU, NDA YAP|LACAK İŞLER:

iıışaır işı-ıni:

1. ( 18.1954 ) Projede belirtilen kazan dairesi holüne geçiş kapısı sökülecek.

2. ( ÖzEL 2018-1 ) İikülen kapının yerine u5x210 cm ölçülerinde panik barlı yangın kapısı

yapllacaktlr.

3, ( 18.1954 ) Projede belirtilen yemekhane kapısı sökülecek.

4. (6zEL 2or8-2 )5ökülen kapının yerine 185x210 cm ölçülerinde panik barh yangın kapısı

yapılacaktır.

5. (Y.25.003/05 ,27.525/2| Kapıların sökümü ve takllmas| sırasında oluşacak sıva ve boya

tamirleri yapılacak.

6. Kapılar çalışır halde teslim edilecektir.

EtEıffRiK iştERi:

l. Maçka Merkez Anaokulu ; Bodrum, Zemin, 1. Kat, 2. Kat ve çatı olmak üzere beş

kattan oluşmaktadIr. Kat hollerinden merdiven çıkışlarını gösterecek şekilde 3 saat

süreli çift yüzlü kesintide yanan Acil Durum Yönlendirme Armatürleri takılacaktır.

Armatürlerin beslemeleri kat panolarından plastik izoneli 2 x 1,5 mm2 NHXMH kablo

ile PVC kanal içerisinden çekilecektir. Panolara 6 a anahtarlı otomatik sigorta

takılacaktır.Ayrıca; zemin katta bulunan mutfağa karbon monoksit gaz dedektörü

takılacak ve kattaki panodan 2 x 1,5 mm2 N2XHFE kablo ile beslenecektir.

MAçKA cE- zİ_NE KARDEşLER İLKoKuLu, NDA YAPltAcAK İşLER.

1. (18.198/28) Okulun zemin kat koridor duvarına yangın çıkış kapısı yapmak için bir adet Pvc

pencere sökülecek.

7. (P-135, 18.185A ) pro,iesinde teknik tarifi verilen 120 dakika dayanımh panik barlı yangın

kapısı takılacaktır. Kapıların yeniyerlerine yerleşimi sağlanabilmesi için yeteri kadar duvar

kırılacaktır.

8. Yeni takllacak kapınln üzerindeki boşluk tuğla ile kapat|lacak. Her iki tarafı sıvanıp

boyanacak.( İç ve Dış cephe dahi| )

9. Kapı kasaları takılırken oluşacak olan zemin seramik tamirleri yapllacak.

10. (Y.25.003/05,27.52512,Y.25.oo4/o|,Y.27 -5ollo1) kapllar taklldlktan sonra, slva tamiri işleri

yapılacak, hasariı duvarlar boyanacak.( İç ve dış cephe)

11. İnşaat mahallitemiz olarak bırakılacak. Sökülen malzemeler okul idaresine teslim edilecek.

GENEI ŞARTLAR

1. isteklilerin işi proje, şartname tarifve mahal listelerine uygun olarak yapması esas olup
Pursantaj tablosu sadece ödeme diIimlerini gösteren bir tablodur. Pursantaj tablosunda olsun ya da
olmasın, proje detay, tarif Ve mahal listesinde be|irtilen işlerin fen ve sanat kurallarına uygun bir
şekilde yüklenici tarafından yapılması zorunludur. Pursantaj tablosunda yapılan hatadan yola çıkılarak
ek ödeme talebinde bulunulamaz.



2. iş Kapsamında tüm nakliye ve yatay düşey taşlmalar teklif fiyata dahil sayılacak ayrıca bir
bedel ödenmeyecektir.

3. İş sonunda çalışılan mek6nların temizliği bedelsiz yapılacaktır

4. Yapllacak işler işan projesine teknik şartnamesine ve mahal listesine uygun yapılacaktır.

Yapllacak tüm iş kalemleri Pozlara, bayındırlıkça açıklanan poz tanlmlarln|, mahal listesinde yap|lan iş

tanımlarını, açıklamalarını beraber ve ayr| ayrı karşılamak zorundadır. Mahal listesinde pozlara karşılık
gelen tanlmlar genişletilmiş olup açıklama d6hilindeki tüm işler ilave bir bedel istemeden yüklenici

tarafından fen ve sanat kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecektir.

Iekni LDlz
Yü k Mirnar
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