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"MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MYO İÇİN PEYZAJ MALZEME ALIM İŞİ" 
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PEYZAJ MALZEME TEKNiK ŞARTNAMESİ

l. l7 A SPREY SPRiNK

yeşil alan sulamalannda kullanılmak tizere, sprey spring için hazırlanmış debi, basınÇ, atıŞ mesafesi, Yükseklik gibi

teknik özellikleri projesine uygun; polipropilen plastik gövdeden mamul, 1,0-5 bar çalışma basınçlı,3-5 metre atıŞ

mesafesine göre ayaİlanabilen debiye sahip,0-360" ayarlanabilir açılı,'/z", minimum l0 cm. pop-up yüksekliğinde,

üzerine istenaıginde kare, dikdörtgen ya da yıldız şeklinde sulamayı sağlayan nozul takılabilen, üzerindeki vida ile atıŞ

mesafesi ayarlİnabilen, pislik geçirmeyen filtreli opsiyonel olarak çek-valf takılabilen sprey tip springlerdir.

2.20,LiK KANGAL BORU

20' lik Boru PElO0 kansal20 mm çaplı, l0 ATÜ, TSE belgeliolmalıdır.

3.32,LiK KANGAL BORU

32' lik Boru PPlOO İİneal32 mm çaplı, l0 ATÜ, TSE belgeliolmalıdır.

4.32,LiK KELEPÇE
politilenden üretilmiş olup lO bara kadar dayanıklı olacaktır. Kızaklı veya cıvatalı olacaktır. Darbelere karşı

dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiş olmalıdır. Borulardaki ölçü farklılıklarından veya

ovallikten oluşabilecek sorunlarını önleyecek konik sıkma özelliği olmalıdır. UV ışınlarını geçirmemeli ve

yosunlanmaya, bakteri üremesine izin vermemelidir. İç yüzeyleri homojen ve gözeneksiz olmalıdır. Suyun

kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermemelidir. Dış ölçüleri lSO 7-1 Standardlna uygun

olmalıdır. ISO l7885 Standardına uygun olmalıdır.

5.32,LiK SELENoiD VANA

Sistem ihtiyacına göre vanaya basınç regülatörü ilave edilebilmelidir.
Dayanımı yüksek, kolay montaj imkanı ve çalışma esnasında oluşabilecek gerilimi önleyen diyafram desteği
o]malıdır.

6.32,LİK NiPEL (DiŞLİ)
Çap:32mm
Her iki tarafı erkek dişli olup darbelere karşı dayanık|ı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiş
olmalıdır. Borulardaki ölçü farklılıklarından veya ovallikten oluşabilecek sorunlarını önleyecek konik sıkma
özelliği olmalıdır. UV ışınlarını geçirmemeli ve yosunlanmaya, bakteri üremesine izin vermemelidir. İç
yüzeyleri homojen ve gözeneksiz olmalıdır. Suyun kokusunu ve tadını değiştirebileçek zararlı bi|eşikler
içermemelidir. Dış ölçüleri ISO 7-1 Standardına uygun olmalıdır. lSO l7885 Standardına uygun olmalıdır.

7.20, LiK DIŞ DİŞLİ KANGAL DİRSEK
20'lik damlama borularını birbirine bağlantısı sağlayan, darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen
hammaddeden üretilmiş olmalıdır. Borulardaki ölçü farklılıkIarından veya ovallikten oluşabilecek sorunlarını
önleyecek konik sıkma özelliği olma|ıdır. UV ışınlarını geçirmemeli ve yosunlanmaya, bakteri üremesine izin
vermemelidir. Oringi kauçuktan üretilmelidir. İç yüzeyleri homojen ve gözeneksiz olmalıdır. Suyun kokusunu ve
tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermemelidir. Dış ölçüleri ISO 7-1 Standardına uygun olmalıdır. lSO
l 7885 Standardına uygun olmalıdır.

0,

Basınç 1,0 - l0,3 bar

Debi 0,05 - 6,82 m3/sa.; 0,68 m3/sa.

Sıcak|ık 43oC'ye kadar su sıcaklığı; 52"C'ye kadar çevre sıcaklığı.
Tutma Akımı 0,143 Amp@,60Hz
Bobin Direnci 52 - 55 Ohm
yükseklik l I,7 cm.
[Jzunluk l 1.2 cm.
Genişlik 7,9 cm.
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8. 32, LiK MAŞON(ı/4,LÜK):
Çap: 32 mm
Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiş olmalıdır. Borulardaki ölçü
farklılıklarından veya ovallikten oluşabilecek sorunlarını önleyecek konik sıkma özelliği olmalıdır. UV ışınlarını
geçirmemeli ve yosunlanmaya, bakteri üremesine izin vermemelidir. Oringi kauçuktan üretilmelidir. İç yüzeyleri
homojen ve gözeneksiz olmalıdır. Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zarar|ı bileşikler içermemelidir. Dış
ölçüleri ISO 7- l Standardına uygun olmalıdır. ISO l 7885 Standardına uygun olmalıdır.

g.SULAMA ZAMANLAYICI (Timer) l istasyon
l istasyon kumandalı olmalı. En az 9V alkalin pille çalışıyor olması, suyun altında su geçirmiyor olması,7
döngülü,-2O ile 70 derece de Çalışmalı, LCD ekran, en az3 tuşlu olması Pilli kontrol üniteleri vana üzerine ya da
yanına konumlandırılabilir, dışandan gelebilecek darbelere karşı dayanıklı yapıda olmalıdır. Monte edildiği
ortamda, 3,7 metre derinliğe kadar su geçirmez, kirli ve çamurlu saha koşullarında dahi fonksiyonlarını
gerçekleştirebilir özelliğe sahip olmalıdır. Sembollerin anIaşılması için geniş likit kristal ekranı olmalıdır.
Çalışmasının aksamaması ve pil ömrünün uzatılması için maksimum iki adet 9V pil kullanılabilmelidir. Pil
seviyesi ekran üzerinden kontrol edilebilmelidir. Her bir istasyona atanabilecek 3 bağımsız programı
bulunmalıdır. Her bir programa 4 başlama zamanı verilebilmelidir. Her bir istasyona I dakika ile 6 saat arasında
çalışma süresi girilebilmelidir. MevsimseI ayarlamaya imk6n vermelidir. Mevsimsel ayarlama ile sulama süre|eri
Voll ile %ol50 arasında değiştirilebilmelidir. Manue| sulama özelliği olmalıdır. Arzu edi|diği takdirde mikro
switch tip yağmur sensörü eklenmesine o|anak tanımalıdır. Elektrik kesintilerinde ve voltaj değişimlerinde, saat
ve program ayarlarının kaybolmasını önlemek için kaybolmayan hafıza özelliğine ve otomatik kısa devre
korumasına sahip olmalıdır. Kaybolmayan hafıza 3 adımda geri getirilebilir özellikte olmalıdır. Yağmur
sensörünün manuel olarak atlatılabilmesi özelliğine sahip olmalıdır. Toplam çalışma süresi hesaplayıcısının her
program için topIam sulama süresini göstermesi gerekmektedir. Sulama durdurma özelliği kullanıcıya
programlanmış sulama sistemini l ile 99 gün arasında durdurma imk6nı vermelidir. Programlanabilir kapatma
süresi sonrasında program normal çalışma sistemine geri dönmesi gerekir. Kontrol ünitesi 3 hamlede
resetlenecek şekilde programlama özelliği olmalıdır. 2 yı|lık üretici garantisi bulunmalıdır

t0. T|RPAN YÜZ KORUYUCU ŞEFFAF MASKE
Plastik malzemeden üretilmiş, fileli, yüzü tamamen kaplayan lastik askılı ürün olmalıdır.

t l.SELoNoi» vlxn 63,LÜK
Selenoid vana, anma çapı 50 mm
Teknik Tarifi: Yeşil alan sulamalarında ve suyun akışını kontrol etmekte kullanılmak üzere, solenoid vanalar için
hazırlanmış debi, basınç, sıcak|ık gibi teknik özellikleri projesine uygun; plastik gövdeden mamul, 0,5-68,0 m3/h
arası debiye sahip, 1,0-14 bar çalışma basınçlı, max.43 oC sıcaklığa dayanıklı, solenoid yuvasına basınç
düşürücü takılabilen, vanalarda hem yandan hem de alttan montaj olanağı bulunan, akış kontrollü, ayrıca 9 volt
solenoid takılabilen normalde kapalı, solenoidin manuel olarak açma / kapaması olabilen, solenoid vanaların,
komple olarak işyerinde temini, yerine montajı, ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi, Anma Çapı (mm.) 9
wolt olacaktır.

l2.FISF|S BOYA KIRMtZI RENK
Dış Ceçılıe Ve Dış Cephede Kullanıına U1,,gun olnıalıdır,
G iiııeş lşı ııına Ve l lava Koşıı l laı,ına Karsı Da1.,anık| ı ol nıal ıdıı,.
Renk Ve Parlaklığını Korunıa Gticti olnıalıdır.

[._iztııı Siire Dayanıklılık
Atınııs f'eri K irletici C fi; Gazları Bu I uı-ın,ıanıal ı dı r.

l3.TEFLON BAND|
Sızdırınazlık Doğa1,Iaz Sarı Teflon Bandı l2ınn,ıx l0 |!1etre iilçülerincle t,ılacaktır-

l4.BORU ANAHTARI A BoY
Ağız AçıkIığı (nıürı ) l ()()

Olcü ( inch) 2"
A_iırlık (gr; 1270
krcıın vaıradvunı.
Dişler indüksiy,,tında sertleştirilıniş.
[:.lektrcıstatİk btıyannı ış

I'St] l'S j796

ü"
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ı5.iŞ AYAKKABISı
39 -40-41-42 Numara
EN 345- | S l P Normlarına Uygun ÜretiImiş olacaktır.
Çelik Burun, Çelik Taban, Kahverengi yarma sığır derisi ve mavi naylon,
Çift yoğunluklu PU taban, Nefes alabilen Tybrelle astar, Dil kısmı yastıklı, Bilek ve boğaz kısmı yastıklı,
Güçlendirilmiş ön ve arka kısım, Reflektörlü noktalar, Antistatik, Antisok, Hidrokarbonlara Mukavim ,Kaymaz
Tabanlı, Numara aralığı (39-42) idarenin isteği üzerine getirilecektir.

t6. iŞ ŞAPKASI
Keten Pamuklu İzci Geniş Yelpazeli Artuklu Üniversitesi logolu olacaktır.

l7. REFLEKTÖRLÜ İş voı,nĞi
Yelek, reflektörlü açık krem renkli arka kısmı Artuklu Üniversitesi logosu ve Yapı işleri ve Teknik Daire
Başkanlığı Peyzaj Şube Müdürlüğü Yazısı, ön tarafta İsim, Soy İsim ve Küçük Amblem Türk Bayrağı yazılı
olmalıdır.

l8. İŞ BOTU
Kene, Pire ve Diğer Hayvanlardan Korunmak için Uzun Çizmeli PaIyaço Ayak Koruyucu Malzeme(izci Botu)
Zorlu uzun arazi şartları için üretilmiş her türlü hava şartına dirençli dağ botu, avantajlarından ödün vermeden
ağırl ığı önem I i ölçüde azaltmay ı başarmal ıdır.
Geleneksel botlara kıyasla, rahat ve zorlu geçişler için mükemmel bir hareket özgürlüğü, rahatlık ve hassaslık
sunmalıdır. Hafif ve konforlu olmalıdır. Üst Kısım: Su İtici 2,2 mm Deri / Kauçuk malzemeden üreti|miş
olmalıdır. Tüm ayağı çevreleyen kauçuk kısım, ayağı darbelere karşı koruyacak şekilde olmalıdır.

l9.YAZLIK rİşÖnr

%l00 pamuklu Uzun kollu, arka kısımda üniversite ve kurum adı, ön kısımda ise isim, soy isim ve küçük
amblem Türk bayrağı olmalıdır.

2o.KÜRESEL VANA l l0,LUK
90 O mm (4"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişIi, vidalı, küresel vanalar (TS 3l48).

2l.KAZIKLı 5 KOLLU ÇİM SULAMA FISKiYESİ
Beş Kolltı Döner Fıskiy,c.
j60 derece döniiş açısına sahilı olnıa|ıdır.
l]'2 - _5./8 Ve 3i4 ebatlarında hortuınlara uvtıınlu olınalıdır.
Yere sa[-ıitleıne kazığı ile birlikte olnıalıdır.
Kaliteli plastikten üretilıniş olıııa| ıdır.

22. oTURTMALI5 KOLLU ÇiM SULAMA FISKiYESİ
Beş Kollu Döner Fıskive.
360 derece dönüş açısına sahip o|ınalıdır.
lj2 - -5l8 Ve 3;4 ebatlarıııda h«ırtuınlara uyun-ılu oln-ıalıdır.
Kaliteli plastikteıı üreti|ıniş olınal ıdır.

23.4 FoNKsiyoxı,u BAHÇE SULAMA EL FıSKiYESi
4 liırk|ı püskiirtıne şekli oln,ıalıdır.
Klik kiliı ve ergonoınilı. tutuş özelliğine salıip tılıııalıdır.

2.ı. iŞ ELDivENi
Beyaz polyester üzerine sarı nitril kaplı veya gri polyester üzerine siyah nitril kaplı polyester iş eldivenidir.
Nitril kaplama sayesinde yağ ve grese karşı dayanıklılık göstermelidir.
Aşınma ve yırtılmaya karşı dirençli olmalıdır.

0Lr
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25.ÇÖP PoŞETi
Endüstriyel Siyah Çöp Torbası 75x90 cm şeklinde olmalıdır.

26. 20* 16 REDÜKSİYON(DAMLAMA DÜŞÜRÜCÜ)
Bir tarafı 20lik diğer tarafl l6lık damla sulama borusuna geçerek fark|ı iki çap boruyu birbirine bağlamak için
ku| |anılabilir olmalıdır.

27.20,LiK MAŞON
Çap:20 mm

!a1!9l9re karŞı daYanıklı, yüksek ka|iteli polipropilen hammaddeden üretilmiş olmalıdır. Borulardaki ölçüfarklıllklarından VeYa ovalIikten oIuşabilecek sorunlarını önleyecek konik sıkma tızelliği olmalıdır. UV ışınlarını
geÇirmemeli ve Yosunlanmaya, bakteri üremesine izin vermemelidir. oringi kauçuktan-üretilmelidir. iç İ;.rİ.;;homojen ve gözeneksiz olmalıdır. Suyun kokusunu ve tadını değiştirebileĞk zararlı bileşikler içermemeİidir. Dış
ölÇüleri ISO 7- l Standardına uygun olmalıdır. ISO l 7885 Standaİd,nu ,ygrn olmalıdır.

28. DAMLAMA VANASI( KURT 
^ĞZl) 

l6,LıK
Politilenden üretilmiŞ l6'lık damlama borusuna bağlanabilen damlama aparail olmalıdır.

29. DAMLAMA VANASı(KURT 
^ĞZl) 

20,LIK
PoIitilenden üreti|miŞ 20'lık damlama borusuna bağIanabilen damlama aparatı olmalıdır.

NOT:
l.Bütün ürünler T.S.E belgeli olmalıdır.
2.Ürünler hasar, ezik, çizik, vb. gibi hata olmayacaktır.
3.şartnameye uygun olmayan malzemeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
4.NakliYe, Yüklemesi ve boŞa|tması firma tarafından yapılacaktır.'Bu işIer için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
5.Malın teslim alınacağı/edileceği yer ve Nakliye; Ma|zemeler idarenin deposuna veya gösteri|ecegi yere
yapılacaktır.

NEJL
ZiRA NDiSİ

M,tı
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FiYAT TEKtiF LisTEsi

ıjffiİ
Adı, Niteliği

MARDiN ARTUKLU üNivERsiTEsi rvıvo içiı.ı PEYZAJ MALZEME AtlM işi

Mal/Hizmet/Yapım İşi Miktar Cinsi Birİm Fiyat Tutarl

1 l 7A Sorev Snrink l00 Adet
2 7_0,I k Kanoal Rorıı 400 Metre
3 32,I k kansal Boru 200 Metre
4 32, k KeIepçe l00 Adet
5 ,z k selenoid vana l0 Adet
5 32,I k Nipel (DişIi) l0 Adet
7 Z0, k Dıs Disli Kansal Dirsek 200 Adet
8 32,I k Maşon(l/4'lük) l0 Adet
9 sulama zamanlayıcı (Timer) l istasyon l5 Adet
10 Tırpan yüz koruyucu seffaf Maske 5 Adet
1I Selonoid Vana 63'lük 5 Adet
12 Fısfıs Boya Kırmızı Renk 25 Adet
13 reflon Bandı 20 Adet
14 Boru Anahtarı(Orta Boy) 2 Adet
15 [s Ayakkabısı l0 Adet
16 ls sapkası l0 Adet
17 Reflektörlü İs yeleği l0 Adet

18 iş botu l0 Adet

19 Yazlık Tişört l0 Adet

20 Küresel Vana l l0'luk 2 Adet

2I kazıklı 5 kollu Çim sulama Fıskiyesi 5 Adet
22 oturtmalı 5 l(ollu cim sulama Fıskiyesi 5 Adet
23 1 fonksiyonlu bahçe sulama e] fıskiyesi J Adet
24 tş Eldiveni 200 Adet
25 cöp poseti 20 Kutu

26 20* l 6 Redüksiyon 100 Adet
27 20'lik Maşon l00 Adet
28 Damlama vanası(Kurt ağzı ) l6'lık l00 Adet
29 Damlama vanası(Kurt ağzı ) 20'lık l00 Adet

ToPl-AM

Firmi Bilqileri
\Dl-ADRESi KAŞE lMZA

NoT : 1_Zarfln yaplştırma yerIerinin farma tarafından imza Ve kaşelenmesine özen gösterihesi gerekmektedir,

2-Teklif isteme yazımızda malzeme allm ışi tcin ToPLAM FiYAT üzerinden değerlendirmeye al,nacaktır

3-ilgili Mevzuat uyarınca isteklinin yasakll olup olmadlğlnln öğrenilebilmesl için (Vergi/T C No-Ünvanı-Turü(A Ş LTD glbl)

Telefcn-FaXs_Ticareİ/Esnaf odası adl -Ticareti Esnaf odası slcll no-Var§a eposta Adresi) bildirmekle lstekliler yükümlüdür

4- sartll teklıfler Ve Türk Ll.asl haricinde Verilen fiyat tekliflerı değerlendirllmeye allnmayacaktlr

ar-llrıırEıtiııJ
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