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İLGİLİ FİRMALARA

"MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MYO İÇİN PEYZAJ MALZEME ALIM İŞİ" 
Kamu İhale Kanununun 22 (d) maddesi gereğince yapılacak olan  nitelikleri, birimi ve miktarı belirtilen işe 
ait teklifinizi (KDV hariç) Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'na bildirilmesini rica 
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FiYAT TEKtıt tisTEsi

ıJffiı
Adı, NiteIiği

MARD|N ARTUKIU üNiVERsiTEsi MYo içiN PEYZA! MAuEME AtıM ıŞi

Mal/Hizmet/Yapım İşi Miktar Cinsi Birim Fiyat Tutarl
1 l 7A Snrev Snrink l00 Adet
l 20'lik Kansal Boru 400 Metre
3 32'lik Kangal Boru 200 Metre
4 ]2'lik Keleoce l00 Adet
5 32'lik Selenoid Vana l0 Adet
6 32'lik Nipe| (Dişli l0 Adet
7 20'lik Dış Dişli Kaneal Dirsek 200 Adet
8 32'lik Mason(l /4'lük) l0 Adet
9 Sulama Zamanlayıcı (Timer) l istasvon l5 Adet
10 Iırpan Yüz Koruyucu Şeffaf Maske 5 Adet
1,I Selonoid Vana 63'lük 5 Adet
t2 Fısfıs Boya Kırmızı Renk 25 Adet
13 Teflon Bandı 20 Adet
74 Boru Anahtarı(Oıta Boy) 2 Adet
15 ş Ayakkabısı |4 Adet
16 Iş Şapkası l1 Adet
17 Reflektörlü İş Yeleği 14 Adet
18 tş Botu l3 Adet
19 Yazlık Tişört l4 Adet

20 Küresel Vana l 00'luk(sürgülü Flanşlı) 4 Adet

2I Küresel l25'Lik Vana (sürgülü Flanşlı) 2 Adet
22 Kazıklı 5 Kollu Çim Sulama Fıskiyesi 5 Adet
23 Oturtmalı 5 Kollu Çim Sulama Fıskivesi 5 Adet
24 4 fonksiyonlu bahçe sulama e| fiskiyesi _, Adet
25 Iş Eldiveni 300 Adet
26 öp poşeti 25 Koli
27 20*|6 Redüksiyon l00 Adet
28 20'Iik Maşon I00 Adet
29 Damlama vanası(Kurt ağzı ) l6'lık l00 Adet
30 Damlama vanası(Kurt ağzı ) 20'lık l00 Adet
31 l l0 dan 63 e düşürü T(Kaplin) 1 Adet
32 l0 dan 75 e düsürü T(Kaplin) 2 Adet

ToPtAM

Firm: BiIgiIeri
\Dl-ADRESi KAŞE-lMZA

NoT 1-Zarfın yaplŞtırma yerıerinin firma tarafından imza Ve kaŞelenmesine ozen gösterilmesi gerekmektedir.
2-Teklif i§İeıne yazııızda malzeme alım işı ıçın ToPLAM FiYAT üzerinden değerlendirmeye allnacaktlr
3-1lgiji MeVzUat uyarlnca isteklinin yasakll olup olmadlğın|n öğrenilebilmesi için (Vergi/T C No-Ünvanı-Turu(A Ş LTD gibl)
AdresTeİefon-Faxs-TıcareLlEsnaf odası adı -TicarevEsnaf odasl sicil no-varsa eposta Adresj) biIdlrmekle lstek|ıler yükümlüdur
4- Şartlı teklıfler Ve Türk Lirasl haricinde Verilen fiyat tekliflera değerlendi,-ilmeye alınmayacaktır
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PEYZAJ MALZEME TEKNiK ŞARTNAMESi

1.17,A SPREY SPRİNK

yeşil alan sulamalannda kullanılmak i.Zere, sprey spring için hazırlanmış debi, basınç, atış mesafesi, yükseklik gibi

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

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

iizerine istendiğinde kare, dikdörtgen ya da yıIdız şeklinde sulamayı sağlayan nozul takılabilen, üzerindeki vida i|e atış

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

2.20,LiK KANGAL BORU

20'lik Boru PEl00 kangal20 mm çaplı, l0 ATÜ, TSE belgeli olmalıdır.

3.32,LiK KANGAL BORU

32' lik Boru PEl00 kangal32 mm çaplı, l0 ATÜ, TSE belgeliolmalıdır.

4.32,LİK KELEPÇE
politilenden üretilmiş olup l0 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 o|malıdır. Suyun

kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermemelidir. Dış ölçüleri ISO 7-1 Standardına uygun

olmalıdır. ISO l7885 Standardına uygun olmahdır.

5.32,LİK SELENoiD VANA

Sistem ihtiyacına göre vanaya basınç regülatörü ilave edilebilmelidir.
Dayanımı yüksek, kolay montaj imkanı ve çalışma esnasında oluşabilecek gerilimi önleyen diyafram destcği
olmalıdır.

6.32,LiK NİPEL (DİŞLi)
Çap:32mm
Her iki tarafı erkek dişli olup darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiş
olmalıdır. Borulardaki ölçü farklılıklarından veya ovallikten oluşabilecek sorunlarını önleyecek konik sıkına
özelliği olmalıdır. UV ışınlarını geçirmemeli ve yosunlanmaya, bakteri üremesine izin vermemelidir. İç

yüzeyleri homojen ve gözeneksiz olmalıdır. Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bi|eşikler
içermemelidir. Dış ölçüleri ISO 7-1 Standardına uygun olmalıdır. lSO l7885 Standardına uygun oImalıdır.

7.20, LiK DtŞ DiŞLİ KANGAL DiRSEK
20'lik damlama borularını birbirine bağlantısı sağlayan, darbelere karşı dayanıklı, yüksek kalite|i polipropilen
hammaddeden üretilmiş olmalıdır. Borulardaki ölçü farklılıklarından veya ovallikten oluşabi|ecek sorunlarını
önleyecek konik sıkma özelliği olmalıdır. UV ışınlarını geçirmemeli ve yosunlanmaya, bakteri üremesine izin
vermemelidir. Oringi kauçuktan üretilmelidir. İç yüzeyleri homojen ve gözeneksiz olınalıdır. Suyun kokusunu ve

tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermemelidir. Dış ölçüleri ISO 7-1 Standardına uygun olmalıdır. lSO
l 7885 Standardına uygun olmalıdır.

Basınç 1,0 - I0,3 bar
Debi 0,05 - 6,82 m3/sa., 0,68 m3/sa.

Sıcaklık 43oC'ye kadar su sıcaklığı; 52"C'ye kadar çevre sıcaklığı.
Tutma Akımı 0,143 Amp@60Hz
Bobin Direnci 52 - 55 Ohm
yükseklik l1,7 cm.
Uzunluk l1.2 cm.

Genişlik 7,9 cm.

W,il
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8. 32,Li K MAŞoN(l/4,ıÜx1:
Çap: 32 mm
nuİb"ı.r. 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, baktİri üremesine izin vermemelidir. Oringi kauçuktan üretiImelidir. İÇ YüzeYleri
İomojen ve gözİneksiz olmalıdır. Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler iÇermemelidir. DıŞ

ölçüleri ISo 7- l Standardına uygun olmalıdır. ISO l7885 Standardına uygun olmalıdır.

9.SULAMA ZAMANLAYICI (Timer) l istasyon

l istasyon kumandalı olmalı. En az 9Y alkalin pille çalışıyor olması, suyun altında su geçirmiyor olması.7

dtıngul-ıi,-2o ile 70 derece de Çalışmalı, LCD ekran, en az3 tuşlu olması Pilli kontrol üniteleri vana üzerine ya da

yunİnu konumlandırılabilir, dışarıdan gelebilecek darbelere karşı dayanıklı yapıda olmalıdır. Monte edildiği

brtamda, 3,7 metre derinliğe kadar su geçirmez, kirli ve çamur|u saha koşullannda dahi fonksiyon|arını

gerçekleştirebilir özelliğe sahip olmalıdır. Sembollerin anlaşılması için geniş likit kristal ekranı olmalıdır.

ğalışmasının aksamaması ve pit ömrünün uzatılması için maksimum iki adet 9V pil kullanılabilmelidir. Pil
seviyesi ekran üzerinden kontro| edilebilmelidir. Her bir istasyona atanabilecek 3 bağımsız programI

bulunmalıdır. Her bir programa 4 başlama zamanı verilebilmelidir. Her bir istasyona l dakika ile 6 saat arasında

çalışma süresi girilebilmelidir. Mevsimsel ayarlamaya imk6n vermelidir. Mevsimsel ayarlama ile sulama süreleri

%l0 ile %ol50 arasında değiştirilebilmelidir. Manuel sulama özelliği olmalıdır. Arzu edildiği takdirde mikro

switch tip yağmur sensörü eklenmesine olanak 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 toplam 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 yıllık üretici garantisi bulunmalıdır

lO.TIRPAN YÜZ KORUYUCU ŞEFFAF MASKE
Plastik malzemeden üretilmiş, fileli, yüzü tamamen kaplayan lastik askılı ürün olmalıdır.

l ı.SELoNoİn vnNl 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, sıcaklık 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 basıırç

düşürücü takılabilen, vanalarda hem yandan hem de alttan montaj olanağı bulunan, akış kontrollü, ayrıca 9 volt
solenoid takılabilen normalde kapalı, solenoidin manuel olarak açma i kapaması olabilen, solenoid vanaların,
komple olarak işyerinde temini, yerine montajı, ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi, Anma Çapı (mm.) 9

wolt olacaktır.

l2.FISFIS BOYA KIRMlZI RENK
Dış Cephe Ve Dış Cephede KuIlanıına LJl"gıın olnıalıdır.
(iiiııeş lşığına Ve Haı,a Koşullarına Kaısı Day"trnıklı olnıalıdıt.
Rcı-ık Ve Parlaklığıııı Kortıına Gücü tılınalıdır.
l ',ı tııı Si.iı,e Dul anıklılık
Aınıtıs f'eri K irIet ic i C fc Cazları [}u l u ııııanıa| ıd ır.

l3.TEFLON BANDI
Sızc'|ırıı-ıazlık Doğalgaz Sarı Teilon Bandı l 2ınınx l 0 Metre iilçülerintle olacaktır.

ORTA BoY4.BORU ANAHTA A
Ağız ;\cıklığı (nııı,ü ) l00
öıçti t inch1 2"

Ağırlık (gr) 1270
Krcıın vaııad1,,unı,
Dişler indüksi1-,onda sertleştirilıniş,
L.lektrtıstatik bo1,-an nı ı ş

l-Stı l-S _]796

2

t
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l5.iŞ AYAKKABISl
39 -40-4l -42-43-44 Nu mara
EN 345-1 Sl P Normlarına Uygun Üretilmiş 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 (39-44) idarenin isteği üzerine getirilecektir.

l6.İŞ ŞAPKASt
Keten Pamuklu İzci Geniş Yelpazeli olacaktır.

l7.REFLEKrÖnıÜ iş vnınĞİ
yelek,reflektörlü açık krem renkli arka kısmı Artuklu Üniversitesi logosu ve Yapı İşleri ve Teknik Daire

Başkanlığı Peyzaj Şube Müdürlüğü Yazısı, ön tarafta İsim, Soy İsim ve Küçük Amblem Türk Bayrağı yazılı
olmalıdır.

ls.iŞ BOTU
Kene, Pire ve Diğer Hayvanlardan Korunmak için Uzun Çizmeli Palyaço Ayak Koruyucu Malzeme(izci Botu)

Zorlu uzun arazi şartlan için üretilmiş her türlü hava şartına dirençli dağ botu, avantajlarından ödün vermeden

ağırl ığı önem l i ölçüde azaltmay ı başarmal ıdır.
Geleneksel botlara kıyasla, rahat ve zorlu geçişler için mükemme| bir hareket özgürlüğü, rahatlık ve hassaslık

sunmalıdır. Hafif ve konforlu olmalıdır. Üst Kısım: Su İtici 2,2 mm Deri / Kauçuk malzemeden üretilmiŞ
olmalıdır. Tüm ayağı çevreleyen kauçuk kısım, ayağı darbelere karşı koruyacak şekilde olmalıdır.

l9.YAZLIK TiŞÖRT

%lO0 pamuklu Uzun kollu, arka kısımda üniversite ve kurum adı, ön kısımda ise isim, soyisim ve küçük
amblem Türk bayrağı olmalıdır.

20.KÜRESEL VANA t0O,LUK
90 o mm (4"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, küresel vanalar (TS 3 l48).

2t.KÜRESEL VANA l25,LiK
DN 125 PN l6 .Pirinç, preste imaledilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, küresel vanalar (TS 3l48).

LL.KAZLKLI 5KOLLU ÇiM SULAMA FISKiYESi
t}cş Kolltı Döııer I'ıskiy,e.
j60 derece döni_iş açısına salıip olıııalıdır.
l ] - 5'8 Ve 3i4 ebatlarında horttıınlara ıı;-uınlu olınalıdır.
Yere sabitlenıe kazığı ile bir|ikte o|ınalıdır.
Kal iıeIi plastikten üretilıniş oln-ıalıdır.

23.OTURTMALI5 KOLLU ÇİM SULAMA FtSKiYESi
Beş Kcıllıı Döııer Fıskil,e.
_]60 derece dönüş açısına sahip cılııalıdır.
l '2 - 5'tl Vc j'4 eballarıncla hoılunılara uyun,ılu oInıalıdır.
Kal itcl i pI asti kten i.iı,eti l n,ı iş o l ınal ıcl ır.

24.4 FoNKsİyoxıu BAHÇE SULAMA EL FISKiYESi
-l liırklı ptiskürtııe şekli olınalıclır,
KIik kilit vc ergononıik tutuş özelIiğiııe sahip olııalıdır.

|/
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25. iŞ ELDiVENı
BeYaz Polyester üzerine sarı nitril kaplı veya gri polyester üzerine siyah nitril kaplı polyester iş eldivenidir.
Nitril kaplama sayesinde yağ ve grese karşı dayanıklıIık göstermelidir.
Aşınma ve yırtılmaya karşı dirençli olmalıdır.

26.ÇÖP PoŞETİ
EndüstriYel SiYah Çöp Torbası 75x90 cm şeklinde olmalıdır. Bir koli 20 pakettir. Bir paket |0 adet çöptorbasıdır-

27.20* 16 REDÜKSiYON(DAM LAMA DÜŞÜRÜCÜ)
Bir tarafl20lik diğer tarafı l6Iık damla su|ama borusuna geçerek farkh iki çap boruyu birbirine bağlamak için
kullanı labilir olmalıdır.

28.20,LİK MAŞON
Çap:20 mm

Pallelere karŞl daYanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiş olmalıdır. Borulardaki ölçü
farklılıklarından veYa ovalIikten oluşabilecek sorunlarını önleyecek konik sıkma özelligi o|malıdır, UV ışınlarını
geÇirmemeli ve Yosunlaşmayan, bakteri üremesine izin vermemelidir. oringi kaİçuktan tıretiımeİıair. İ|
YüzeYleri homojen ve gözeneksiz olmalıdır. Suyun kokusunu ve tadını değiştirebİlecek zarar|ı bileşikleİ
iÇermemelidir. DıŞ ölÇü|eri ISO 7- 1 Standardına uygun olmalıdır. ISO l7835 Staıİdardına uygun olınalıdır.

29. DAMLAMA VANASI( KURT 
^ĞZl) 

ı6,LIK
Politilenden üretilmiş l6'lık dam|ama borusuna bağlanabilen damlama aparatı olmalıdır.

30.DAMLAMA VANASı(KURT 
^ĞZl 

) 20,LIK
Politilenden üreti|miŞ 20'lık damlama borusuna bağlanabilen damlama aparatı olmalıdır.

3l.ılO,DAN 63,E T DÜşÜRÜCÜ (KAPLİN)
l l0 X 63 Kaplin Redfüsiyon olmalıdır.

32.1 lO,DAN 7 5,E T »ÜşÜnÜcÜ (KAPLİN)
l l0 X 75 Kaplin Redüksiyon olmalıdır.

NOT:
l.Bütün ürünler T.S.E belgeli olmalıdır.
2.Ürünler hasar, ezik, çizik, vb. gibi hata olmayacaktır.
3.şartnameye uygun olmayan maIzemeIer kesinlikle kabul edilmeyecektir.
4.NakliYe, Yük|emesi ve boşaltması firma tarafından yapılacaktır. Bu işler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
5.MaIın teslim alınacağı/edileceği yer ve Nakliye: Malzemeler idarenin deposuna veya gösterileceği yere
yapılacaktır.
6. Tüm malzeme alımları hazırlanırken kurum yetkilileri ile temas içinde olmaları gerekiyor.

r
NEJLA BASAK
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