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Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Sayı   : E-80289575-755.02.02-
Konu : Teklif Mektubu

İLGİLİ FİRMALARA

"MAÜ MERKEZİ YEMEKHANE BİNASI İDARİ BÖLÜM ODA OLUŞTURULMASI 
YAPIM İŞİ" Kamu İhale Kanununun 22 (d) maddesi gereğince yapılacak olan ekte nitelikleri, birimi ve 
miktarı projelerde belirtilen işe ait teklifinizi (KDV hariç) Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanlığı'na bildirilmesini rica ederim.

Son Başvuru Tarih ve Saati : 07.01.2021 / 16:00
Teklif Başvuru Yeri : MAÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Teklif Türü : İşin Tamamı
İletişim Adresi Telefon: 0 482 212 1293 Dahili 7431 
E-Mail- yidbtemin@artuklu.edu.tr

Not: Yalnız ( yidbtemin@artuklu.edu.tr  ve elden zarf teslim olarak kabul edilecektir. ) 

Şerif TEMEL
Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı V.

Ek:
1- 1.FİYAT TEKLİF LİSTESİ
2- 2.TEKNİK ŞARTNAME
3- 3.İNŞAAT PROJESİ
4- 4.ELEKTRİK PROJESİ

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.\n Evrak doğrulaması {VALURL} adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 29/12/2020-E.20460
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İDARİ OFİS

YENİYAPILACAK ALÇIPAN DUVAR

(TAVAN YÜKSEKLİĞİNDE OLACAK)

- ASMA TAVAN YÜKSEKLİĞİ 2,73 M

-AHŞAP KAPI İMALATI

YENİYAPILACAK ALÇIPAN DUVAR

(TAVAN YÜKSEKLİĞİNDE OLACAK)

- ASMA TAVAN YÜKSEKLİĞİ 2,73 M

-AHŞAP KAPI İMALATI

SEKRETER ODASI

YENİYAPILACAK ALÇIPAN DUVAR

(TAVAN YÜKSEKLİĞİNDE OLACAK)

- ASMA TAVAN YÜKSEKLİĞİ 2,50 M

-AHŞAP KAPI İMALATI

YENİYAPILACAK ALÇIPAN DUVAR

(TAVAN YÜKSEKLİĞİNDE OLACAK)

- ASMA TAVAN YÜKSEKLİĞİ 2,50

 M

-AHŞAP KAPI İMALATI

YENİYAPILACAK ALÇIPAN DUVAR

(TAVAN YÜKSEKLİĞİNDE OLACAK)

- ASMA TAVAN YÜKSEKLİĞİ 2,50 M

-AHŞAP KAPI İMALATI
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İlıa le

Makamı
rexı.ıİx şARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı: MERKEZ|YEMEKHANE BiNAS| iDARI BoLÜM oDA OLUŞTURULMAS| iŞi
İş Grubu: Ana Grup>inşaat imalatları

Poz No ımalatın cinsi

Sayla 1 l2
, Püröinta;

Birim Miktarı

f/:)..*jNo

1 15.280.1011 , Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) m' 147,554
Teknik Tarifi: Saten perdah yapılacak yüzeylerin dikkatle temizlenip çapaklarından arındırılması, temizlendikten sonra hazırlanan
saten alçı harcının ortalama 1 mm kalınlıkta olacak şekilde çelik mala kullanılarak yüzeye uygulanması, zımparalanmasl, tozlardan
temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel
giderleri ve k6rı dAhil, 1 m2iiyatı.
öLÇü:
,1) Projedeki ölçülere göre, s|vanan bütün yüzler (boşluk yanları d5hil) hesaplanır.
2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.
3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

, Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil -

2 15.530.1251 i 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm standart alçı levha ı m' 73,777 :

ile)
Teknik Tarifi: ldarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; taşly|cl sistemin çerçevesini oluşturan, taban Ve tavana sabitlenecek
Duvar U- profillerinin (DU) döşemeye temas edecek yüzeylerine profil ile aynı genişlikte yalıt|m bandı yapıştınlması ve her iki profil
uçlarından yaklaşık 5 cm mesafeden başlayarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara vida ve plastik dubel kullanılarak sabitlenmesi,
Duvar C- profillerinin (DC) kat yüksekliğinden 10 mm kısa kesilmesi, yan duvarlara sabitlenecek DC profillerin duvara temas
edecek yüzeylerine profil ile aynı geniş|ikte yalıtım bandı yapıştırılması ve her iki profil uçlarından yaklaşık 5 cm mesafeden

: başlayarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara vida ve plastik dubel kullanılarak sabitlenmesi, DC profillerinin 60 cm aralıklarla DU
: profi|lerinin araslna DC profiller yüzleri aynı tarafa bakacak şekilde yerleştirilmesi, alçı levhaların gerektiği durumlarda kesilerek
: ebatlanması ve rende kullanılarak kesilen kenarlar düze|tilmesi, kesilen kenarlara ve levhaların pahlı olmayan kenarlarına uygun
aparatlarla yaklaşık 45o açryla suni pah açılması, kat yüksekliğinden 10 - 15 mm kısa kesilen alçı levhaların zeminden 10 - ,15 mm
yükseltilerek DC ve DU profillere, vida başlan alçı levha ile hem yüz olacak şekilde borazan vidalarla, düşeyde en fazla 30 cm
mesafede sabitlenmesi, levha yatay dezlerinin her iki yüzde birbirinden en az 40 cm şaşırtılması, bu işlemin duvarın diğer yüzünde

i aynı şekilde yapılması, 3 mm den fazla boşluklara derz dolgu alçısı ile ön dolgu yapılması, vida başlannın derz dolgu alçısıyla
i kapatılması, yüzey kontrolü yapıldıktan sonra kendinden yapışkanlı file derz bandının alçı levha ek yerlerini ortalayacak şeki|de
; yapıştınlması, bant üzerine 10 cm genişliğinde ilk kat dez dolgu alçısı uygulanması, en az 2 saat sonra 20 cm genişliğinde ikinci

kat dez dolgu alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme,
yatay Ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve karl d6hil, 1 m2 fiyatl:
ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır.
NOT:
1-Analiz detayında yalıtım malzemesi bulunmamakta olup, şartnamede istenilen performans gereklerini sağlayan, TS EN ,13,162

standardına uygun, levha tipi yalıtım malzemesi analiz için eklenecektir.
ı 2- 0,50 m2 den küçük boşluklar düşülmez.

3 :43.670.1103
Alçıpan bölme duvar arasına 5 cm kalınlığında silikonlu cam yünü ile
lsl yalltlml yapılması

Teknik Tarifi: Alçıpan bölme duvar arasına en az 30 kg/m3 yoğunluğunda ve 5 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu ve bakalitti
cam yünü levhanın yerleştirilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alet ve edevat giderleri, işyerindeki her türlü
yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici kan ve genel giderleri dAhil, alçıpan bölme duvar arasına 5 cm kalınlığında
silikonlu cam yünü ile ısı yalıtımı yapılmasının,

ı 1 metrekare fiyatı:

4 15.465..loo4 Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar , oo",
ı!P)

Teknik Tarifi: DoĞRAMA MADEN| AKSAMLAR| Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı
(Ahşap, Metal, Plastik)

, Teknik Tarifi: DoĞRAMA MADENi AKSAMLAR| Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı
(Ahşap, Metal, Plastik)

6 15.465.1010 , Menteşenin yerine takılması
: Teknik Tarİfi: DoGRAMA MADENl AKSAMLAR| Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı
(Ahşap, Metal, Plastik)

71551o1o0.lAhşaptanmasiftablalıiçkapıkasaVeperVazlyapllmas|,erinekonulmasl m- 5,400

Teknik Tarifi: Projesine göre iç kapılara l. kalite beyaz çamdan (köknar), temizi en az45mm kalınlıkta masif kasa ve temizi en az
22 mm kalınlıkta iki taraflı pervazın yapılması, duvara konacak üçer adet takozlara tespit edilmesi, gerektiğinde peNazya da kasa
kenarına, çıta konulması, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, araç, gereç, işçilik, işyerindeki, yatay ve düşey taşıma,
boşaltma, müteahhit genel giderleri ve körı dğhil, (boya ve ci|a hariç) 1 m'fiyatı:
ÖLÇÜ: Projesine göre yapılan kasa ve pervaz alanı hesaplanır.
NOT: Çıta ölçüye d6hil edilmez.

8 15.510.1101 .Ahşaptan masif tablalı iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması m2 1,t ,000

Teknik Tarifi: Projesine göre iç kapılara; l. sınıf çam kerestesinden seren, başlık ve kayıtlan, temizi en az 45 mm kalınlıkta,
tablalan, temizi 30x80 mm kalınlıkta gösterilen sayıda kinişli parçaların birleştirilerek masif tablalı iç kapı kanadı yapılması, yerine

m2 73,777

5,000

5,ooo

----
Adet j 15,000 :
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İlıale

Makamı
rrrııix ŞARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı: MERKEZ| yEMEKHANE BiNASI iDAR| BÖLUM oDA oLUşTuRuLMASı işi
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları
s. --!

Poz No 
:

No: j

ımalatın cinsi

9

Sayfa2l2
. euİsİnta;

Miktar| ]

İonmİİı, mİoeni aksamının takılması, çivi, vida ve benzeri hertürlü malzeme vezayiatı, araç, gereç, işçilik, işyerinde yükleme,
yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kArı dğhil, (boya, madeni aksam bedeli hariç) 1 m'fiyatı:
öı-çü:
1) Kapı kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dihil edilmez.
2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır ya da sabit kanat|arı hepsi kapsar şekilde ölçüye dahil edilir. (Sabit

kanatlar telaro kasa şeklinde biterse, kasalar kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.)
NOT:
1)Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam; idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve ki|it kolları, aynalarl,

0,,!0O kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı yarlmat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve
kAn dğhil, 1 m'fiyatı:
ÖLÇÜ: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.

Oska/O12-yt

ve alçıpanel yüzeylere astar iki kat su bazlı



Mal/Hizmet/Yapım İşi Miktar

1
"MAÜ MERKEZİ YEMEKHANE BİNASI İDARİ BÖLÜM 

ODA OLUŞTURULMASI İŞİ"
1

NOT : 1-Zarfın yapıştırma      yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

2-Teklif isteme yazımızda Yapım işi için TOPLAM FİYAT üzerinden değerlendirmeye alınacaktır.

3-İlgili Mevzuat uyarınca İsteklinin yasaklı olup olmadığının öğrenilebilmesi için (Vergi/T.C No-Ünvanı-Türü(A.Ş ,LTD gibi)

AdresTelefon–Faxs-Ticaret/Esnaf odası adı -Ticaret/Esnaf odası sicil no-varsa eposta Adresi) bildirmekle İstekliler yükümlüdür

4- Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyat teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır

                                                             Firma Bilgileri

FİRMA ADI-ADRESİ 

5.Yapılacak işin  malzemenin işyerine temini her türlü nakliyesi yükleniciye aittir.

KAŞE-İMZA

TOPLAM

 

 FİYAT TEKLİF LİSTESİ

Yapılan İş/Mal/Hizmetin

 Adı, Niteliği

"MAÜ MERKEZİ YEMEKHANE BİNASI İDARİ BÖLÜM 

ODA OLUŞTURULMASI İŞİ"

Birim Fiyat Tutarı


