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154-000 lzGARA YAPlLlvlAsl

Teknik Tarifi: Kazanlara, onanll p.ojesine Uygun olarak döküm |zgara yapllmasl ve yerine montaı

kg

2

201-000'deki dikişli siyah ve buhar kazan borularlndan yenilenen

147_Anl/lR borunun dış çap ('l 1/2'-3.2mm) ölçüsüne göre, montajh birim fiyatln
yo70 zaml, bedeli ödenecek, boru montaj malzemesi bedeli
ödenmeyecektir

Teknik Tarifi: Kazan aynasl zedelenmeden anzall olan duman borulannln yerlerinden sökülmesi için duman Şandlğlnln yerinden

çıkanlmas|, boluıann söküımeŞi uygun ölçüde yena kazan borulannln yeine takllmasl ve makinato çekiımesi, szdlrmazlık tecrübesi
için kazan bağlantllarlnIn geçici olarak kapahlması ve işletİne bas|ncınln 1,5 katl hidrolik baslnç testine tabi tutulmasl; her türlü
malzeme işçilik Ve zayiat dahilkazanln aşler halde teslimi

Çeşitli profi| demiri ve sac levhalardan mü
yerine konulmasl (su depolarl ve benzeri)

nferit imalat yapllmasl ve kg

Teknik Tarifi: He. çeşit proİl demirlerinden. projesine göre tek veya çit tarafh takviyeli sac levhalarla yapılan; su depolaı ve
benzeri imalatln yapllmasl için her türlü malzeme ve zayiatl, kaynak ve atölye masraflan, işyerinde yükleme, yatay ve düşey
taşlma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderlerive kan dahil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatl:
öLÇü:
|ma|atln esas aksaml, kilit, sürgü kollan. duvara konacak kenetıerle birliKe boyanmadan önce tartlllr, aiaşmana kaydedilerek
yerine takllll, Bütün amalat aynl bedelle ödenir.
NoTi
1) Ancak demirden başka, metalden tezyinat konmasl, kilit. sürgü ya da kollardan baz| aksama nikelaj yapllmasl halinde işçilik ve
ma|zeme gaderle.i aynca ödenh.
2) Her türlü menteşe ve .ulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzem9 bedeli fiyat
tutanağl tanzimi suretiyle aynca ödenir.
3) Madena aksamın (menteşe, .ulman, kilit, ispanyolet vs.) takllmasl ka§|llğ| 

'iyata 
dahildir.

4)Ancak ida.eler lüzum gördüğü takdirde proje boyutıan üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktalarl levhalannln cetveldeki
ağlrkklanna nazaran taftl ağırllğlnl tahkik edebilir. Bu tart| neticesinde; cetvelle.e nazaran 0/6 7 ağtrl|k faztasl da ödeme yapıllr, % 7
den fazla ağlrllk dikkate ahnmaz. Bu taıtl neticesinde bulunan ağ|rllğ|n cetveldekinden az olmasl halinde yapllan imaletln idarece
kabul edalmesi şartlyla tartl esas alınlr
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1- Blr adet 150,000kcal/h kapasiteli kazanın duman borularının (@76l3,2mml tümünün
değişimi yapılacak. 1L57-&Otlt8, Poz no'ya görel

Kısa boru: 1,18m * 38 ad.

Uzun boru: 1,68m * 24ad.

2- Kazan arka duman sandığı 2Ocm kesiti (4Ox4Ocm) 2mm siyah saç kullanılarak onarılacaktır.
Üzeri 2 kat gri antipas boya ile boyanacak birleşme noktalarındaki sızdırmazlık sağlanacaktır.

1v.23.167, Poz no'ya göre)

3- Kazanda 10 adet 20x5ocm, ızgara değişimi yapılacaktır. (154-000, Poz no'ya göre)

Not 1: 1. Kazan Kubuş Marka 150.000kcal/h (25m2) kapasiteli silindirik kazan olup kazan

duman boruları aynaya kaynakh montajdır.

Not 2: Yüklenici işin Yer Tesliminden iş bitimine kadar çalışma sahasında gerekli tüm iş
sağlığı ve güvenliği önlemlerinin tümünü almakla yükümlüdür. Bu hususta tespit edilecek
eksikliklerden doğacak neticeler yüklenicinin sorumluluğunda olup idare herhangi bir
mesuliyet kabul etmeyecek ve gerekii yaptırım veya cezai işlem tesis etme hakkını saklı

tutacaktIr.


