AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN XXXXXXXX Ada Park Yapım ĠĢi
ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġARTNAME
I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR
Madde 1 - Ġdareye iliĢkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı:
b) Adresi:
c) Telefon numarası:
ç) Faks numarası:
d) Elektronik posta adresi:
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı:
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat
kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 - Ġhale konusu iĢe iliĢkin bilgiler
2.1. İhale konusu işin
a) Adı:
b) Yatırım proje no'su/kodu:
c) Miktarı ve türü:
1 kalem park yapım işi
ç) Yapılacağı yer:
d) Bu bent boĢ bırakılmıĢtır.
Madde 3 - Ġhaleye iliĢkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a)İhale kayıt numarası:
b) İhale usulü: Açık ihale.
c) Tekliflerin sunulacağı adres: XXXXXXXXX
ç) İhalenin yapılacağı adres: XXXXXXXXX
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 15.07.2016
e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00
f) İhale komisyonunun toplantı yeri:XXXXXXXXXX
3.2.Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği
gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye
ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen
yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte
yapılır.
3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
Madde 4 - Ġhale dokümanının görülmesi ve temini
4.1. Ġhale dokümanı aĢağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik Ģartnamenin
yayımlanmaması halinde teknik Ģartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye
teklif verecek olanların, Ġdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: XXXXXXXXXXXXXXX
b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: XXXXXXXXXXXXXXX
ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):100 TRY (Türk Lirası) ( yüz Türk Lirası)
d) Bu madde boĢ bırakılmıĢtır
4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına
uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale
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dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form
biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.
4.3. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka
dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında,
yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.
Madde 5 - Ġhale dokümanının kapsamı
5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) İdari Şartname.
b) Teknik Şartnameler.
c) Sözleşme Tasarısı.
ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)
d) Standart formlar:
Standart Form-KĠK015.2/Y: Anahtar Teslim Götürü Bedel Teklif Mektubu, Standart
Form-KĠK021.0/Y: ĠĢ Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KĠK023.1/Y: Geçici
Teminat Mektubu, Standart Form-KĠK023.2/Y: Kesin Teminat Mektubu, Standart
Form-KĠK026.1/Y: ĠĢ Deneyim Belgesi (Yüklenici ĠĢ Bitirme), Form-KĠK026.2/Y: ĠĢ
Deneyim Belgesi (Yüklenici ĠĢ Durum), Form-KĠK027.0/Y: ĠĢ Deneyim Belgesi (Alt
Yüklenici ĠĢ Bitirme), Form-KĠK028.1/Y: ĠĢ Deneyim Belgesi (ĠĢ Denetleme), FormKĠK028.2/Y: ĠĢ Deneyim Belgesi (ĠĢ Yönetme), Form-KĠK029.1/Y: Devam Eden ĠĢler
Ġçin ĠĢ Deneyim Belgesi (ĠĢ Denetleme), Form-KĠK029.2/Y: Devam Eden ĠĢler Ġçin ĠĢ
Deneyim Belgesi (ĠĢ Yönetme), Form-KĠK030.1/Y: ĠĢ Deneyim Belgesi (ĠĢ Denetleme/ĠĢ
Yönetme), Form-KĠK030.2/Y: Devam Eden ĠĢler Ġçin ĠĢ Deneyim Belgesi (ĠĢ
Denetleme/ĠĢ
Yönetme),
Standart
Form-KĠK031.1/Y:
ĠĢ
Bitirme/Durum/Yönetme/Denetleme Belgesinin Kullanılmasına ĠliĢkin Ortaklık Durum
Belgesi, Form-KĠK031.2/Y: ĠĢ Denetleme Belgesinin Kullanılmasına ĠliĢkin Ortaklık
Durum Belgesi, Form-KĠK031.3/Y: Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına ĠliĢkin
Ortaklık Durum Belgesi
e) ĠĢ kalemleri veya iĢ gruplarına ait ilerleme yüzdeleri listesi ve 1 adet analiz formatı,
f) Bu bent boĢ bırakılmıĢtır.
5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile
isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının
bağlayıcı bir parçasıdır.
5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin
verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir.
İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye
alınmaz.
Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları
6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale
dokümanının satın alındığına ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda
ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu
adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla,
İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.
6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi
sayılır. Teslimin gerçekleştirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65 inci maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere göre de yapılamaması
halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir.
6.3. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.
Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde
bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli
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taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile
yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.
6.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi
kullanılarak yapılır.
6.5. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara göre
pilot/koordinatör ortağa yapılır.
6.6. İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda, elektronik posta ve
faks kullanılamaz. Ancak bu Şartnamenin 4.3. maddesinde ihale dokümanının posta yoluyla satılması
hususunun düzenlenmiş olması şartıyla, ihale dokümanının posta yoluyla satın alınmasına ilişkin
talepler faksla yapılabilir.
II- ĠHALEYE KATILMAYA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR
Madde 7 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları
gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası
veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve
sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu
yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile
tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici
teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine
yatırıldığını gösteren makbuzlar.
d) Bu şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri
Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter
onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
f) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma
uygun iĢ ortaklığı beyannamesi,
g) Bu bent boĢ bırakılmıĢtır,
ğ) (Mülga:26/06/2010-27623 R.G./4 md.)
h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine
sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge
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i) Bu bent boĢ bırakılmıĢtır
7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
7.2.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan
belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine/en az %
51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (h) ve (ı) bendindeki belgeyi de sunmak
zorundadır.
7.3. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde;
7.3.1. Ġhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmediğinden bu madde boĢ
bırakılmıĢtır
7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
7.4.1. Bu bent boĢ bırakılmıĢtır.
7.4.2. Bu bent boĢ bırakılmıĢtır.
7.4.3. Bu bent boĢ bırakılmıĢtır.
7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme
kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk
sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden
geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az %
80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,
ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden
geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az %
80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; toplam sözleşme bedelinin en az %
80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en
az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde
geçici kabulü yapılan,
işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen
bedelin % 50'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş
deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80ini, diğer ortakların her
birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye
katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce
kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması
halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim
tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari
iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.
7.5.2. Bu bent boş bırakılmıştır.
7.5.3. Bu bent boĢ bırakılmıĢtır.
7.5.4. Bu bent boĢ bırakılmıĢtır.
7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım ĠĢlerinde ĠĢ Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer ĠĢlere Dair Tebliğ'den B-III grubu
iĢler benzer iĢ olarak değerlendirilecektir.
7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: ĠnĢaat Mühendisliği veya Mimarlık veya Peyzaj Mimarlığı
veya Ziraat Mühendisliği
7.7. Belgelerin sunuluş şekli
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7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış
örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi'nin 9 uncu
maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili
Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları
ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve
teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.
7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti
veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir
şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece
görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen
belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki
temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:
7.7.4.1. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla
imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi
anlaşılır.
7.7.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde
düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik
şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.
7.7.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya
damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu
takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine
göre yaptırılabilir.
7.7.4.4. "Apostil tasdik şerhi" taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir
anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki
imzanın, mührün veya damganın alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından
veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun
bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu
ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki
temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.
7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:
7.7.4.7.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve
bu tercümelerin tasdik işlemi:
7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu
tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:
7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına
göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve
yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından
yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.
7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve
bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:
7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve
varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.
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7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması
ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi
aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza, ve
varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından
veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür
veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu
takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre
yaptırılabilir.
7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin
tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de
"apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki
mührün veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu
Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar
tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik
şerhi aranmaz.
7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:
7.7.6.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartname ve eklerinde istenilen
belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin
sunulması gerekir.
7.9. Tekliflerin dili:
7.9.1. Teklifi oluĢturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. BaĢka
bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli
sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.
Tercümelerin yapılması ve tercümelerin onay iĢleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas
alınacaktır.
Madde 8 - Ġhalenin yabancı isteklilere açıklığı:
8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak giriĢim yapan yerli
istekliler bu ihaleye katılamaz. Ġhaleye katılan gerçek kiĢilerin yerli istekli oldukları, baĢvuru
veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaĢılır. Tüzel
kiĢilerin yerli istekli oldukları ise baĢvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden
değerlendirilir.
Madde 9 - Ġhaleye katılamayacak olanlar
9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı
Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu
Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak,
kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.
9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir
kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi
nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası
açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel
kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde
ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı
Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.
Madde 10 - Ġhale dıĢı bırakılma ve yasak fiil veya davranıĢlar
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10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a),
(b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. (c) ve (d)
bentleri hariç bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir İhale üzerinde
kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda
olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.
10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı
Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan
istekliler değerlendirme dışı bırakılır.
10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 nci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci
maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya
davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.
Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri
11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini
hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.
Madde 12 - ĠĢin yapılacağı yerin görülmesi
12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde
girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve
çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.
12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim
şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin
miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman
bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer
unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.
12.3. İstekli veya temsilcilerinin, işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği
yapıya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.
12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre
hazırladığı kabul edilir.
Madde 13 - Ġhale dokümanına iliĢkin açıklama yapılması
13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç
duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama
talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on
gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına
gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.
13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği
belirtilmez.
13.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının
bir parçası olarak verilir.
Madde 14 - Ġhale dokümanında değiĢiklik yapılması
14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin
hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya
eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname
düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının
bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.
14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde
ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.
14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması
halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile
erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam
edilecektir.
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14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler
tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.
14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin
hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya
eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde,
ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa
daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması
halinde ise, ihale sürecine devam edilebilmesi ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı
yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması
halinde ihale iptal edilir.
Madde 15 - Ġhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin
yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği
hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.
15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu
aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.
15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler
açılmaksızın isteklilere iade edilir.
15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
Madde 16 - ĠĢ ortaklığı
16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.
16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak
bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip
ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise, bu ortaklardan biri pilot
ortak olarak belirlenir.
16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair
pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber
sunacaklardır.
16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşme imzalanmadan
önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.
16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine
getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.
Madde 17 - Konsorsiyum
17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
Madde 18 - Alt yükleniciler
18.1. Ġhale konusu iĢte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıĢtırılabilir. Ancak iĢin tamamı alt
yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları iĢlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
III- TEKLĠFLERĠN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR
Madde 19 - Teklif ve sözleĢme türü
19.1. Ġstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu,
ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır.
Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi
20.1. Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir.
20.2. Kısmi teklife iliĢkin açıklamalar.
20.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
Madde 21 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
21.1. Ġstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak
verecektir. SözleĢme konusu iĢin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır.
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Madde 22 - Tekliflerin sunulma Ģekli
22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu
Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine
isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve
ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak,
mühürlenir veya kaşelenir.
22.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında
İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve
açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir
22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin
ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme
nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler
değerlendirmeye alınmaz.
22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme
tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme
tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.
Madde 23 - Teklif mektubunun Ģekli ve içeriği
23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.
23.2. Teklif mektubunda;
a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de
faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,
d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce
imzalanmış olması,
zorunludur.
23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından
veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.
23.4. Konsorsiyum olarak teklif veren isteklinin teklif mektubunda, konsorsiyum ortaklarının işin
uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeller ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum
ortakları birden fazla kısma da teklif verebilir.Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren
kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.
Madde 24- Tekliflerin geçerlilik süresi
24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmıĢ) takvim günüdür. Bu süreden
daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar
uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin
teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.
24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici
teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale
getirir.
24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır.
Madde 25- Teklif fiyata dahil olan giderler
25.1. İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü
vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her
türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahildir.
25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin
oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul
edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
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25.3. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV),
ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
Madde 26- Geçici teminat
26.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren
isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin
uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı
tarafından karşılanabilir.
26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,
13.07.2014 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.
26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen
katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler
27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:
a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine
düzenlenen belgeler.
27.2. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere
faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul
edilir.
27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye?de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların
düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi
kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri
teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin Kamu İhale Kurumu
tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart
formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.
27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir
konulamaz.
Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri
28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içinde İdareye sunulur.
28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların XXXXXXXXXXXX’ne
makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

yatırılması

ve

Madde 29- Geçici teminatın iadesi
29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait
teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer
isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.
29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi
imzalaması halinde iade edilir.
29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı
ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.
IV- TEKLĠFLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE SÖZLEġME YAPILMASINA ĠLĠġKĠN
HUSUSLAR
Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması
30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere)
verilecektir.
30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:
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30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar
kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.
30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde
isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu,
ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp
kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir
tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır
bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif
mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan
veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir.
İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale
komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza
karşılığı verilir.
30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler
düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.
Madde 31- Tekliflerin değerlendirilmesi
31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme
dışı bırakılmasına karar verilir.
31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği
bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir.
Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği
dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi
verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici
teminatları gelir kaydedilir.
31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan
belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi
itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.
31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.
31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine
ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif
cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile
birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.
Madde 32 - Ġsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenmesi
32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve
değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama
isteyebilir.
32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında
öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu
sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.
32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.
Madde 33 - AĢırı düĢük teklifler
33.1. İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya yaklaşık
maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği
süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları
yazılı olarak ister.
33.2. İhale komisyonu tarafından;
a) Yapım yönteminin ekonomik olması,
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b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı
koşullar,
c) Teklif edilen işin özgünlüğü,
hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak, Kamu İhale
Kurumu tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde aşırı düşük teklifler değerlendirilir. Bu
değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan
isteklilerin teklifleri reddedilir.
33.3. İhale komisyonu tarafından, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik
açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalara
ilişkin olarak Kamu İhale Kurum tarafından belirlenen kriterler esas alınacaktır.
Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi
34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal
etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına
girmez.
34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir
Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düĢük olanıdır.
35.1.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır
35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiĢ olması
halinde;
35.2.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düĢük fiyat olması durumunda
ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde istekliler tarafından sunulan iĢ deneyim
belgeleri değerlendirilerek, belge tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en
avantajlı teklif olarak belirlenir. ĠĢ ortaklıklarında pilot ortağın, konsorsiyumlarda ise
koordinatör ortağın iĢ deneyim belgesi esas alınacaktır.
35.3. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:
35.4.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
Madde 36 - Ġhalenin karara bağlanması
36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en
avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.
36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale
yetkilisinin onayına sunar.
Madde 37 - Ġhale kararının onaylanması veya iptali
37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa
ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup
olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.
37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda; her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal
edilir.
37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya
gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise
hükümsüz sayılır.
Madde 38 - KesinleĢen ihale kararının bildirilmesi
38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde,
ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan
ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.
38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri
belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.
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38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme
imzalanmayacaktır.
Madde 39 - SözleĢmeye davet
39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması
gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale
üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün
içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.
Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.
39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini
yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.
Madde 40 - Kesin teminat
40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'sı
oranında kesin teminat alınır.
40.2. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması
sonucunda, ihalenin sınır değerin altında teklif veren isteklilerden biri üzerinde bırakılmasına karar
verilmesi halinde ise kesin teminat, sınır değerin yüzde altısı oranında alınır.
40.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı,
ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın,
ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
Madde 41 - SözleĢme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün
içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d),
(e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ile kesin teminatı verip diğer
yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme
imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.
41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı
Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.
41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına
dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu
belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da
düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir.
Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi
isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki
Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.
41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması
durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi
hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan
durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi
halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.
Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim
42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi
istekliyle sözleşme imzalanabilir. Bu durumda, sözleşmenin imzalanacağı tarihte ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit edilerek ihale
sonucu Kuruma gönderilir.
42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye, 4734 sayılı Kanunun 42 nci
maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.
42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim
tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü
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fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ile
kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak
zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir
42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin
sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı
Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi
kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt
edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında
yasaklama kararı verilmez.
42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması
durumunda, ihale iptal edilir.
Madde 43 - SözleĢme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu
43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli,
4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürenin bitimini izleyen günden itibaren
en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla,
taahhüdünden vazgeçebilir.
43.2. Bu takdirde geçici teminatı iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş
giderleri isteyebilir.
Madde 44 - Ġhalenin sözleĢmeye bağlanması
44.1. Sözleşme bedelinin, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt
bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme
imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu
hesabına yatırılır.
44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu
İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit
edilmesi zorunludur.
44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale
yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye
verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep
edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.
44.4. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar
tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından
sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme
nüshası düzenlenir.
44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri
yükleniciye aittir.
V- SÖZLEġMENĠN UYGULANMASI VE DĠĞER HUSUSLAR
Madde 45 - SözleĢmenin uygulanmasına iliĢkin hususlar
45.1. SözleĢmenin uygulanmasına iliĢkin aĢağıdaki hususlar sözleĢme tasarısında
düzenlenmiĢtir.
a) Ġhale konusu iĢin baĢlama ve bitirme tarihleri ile gecikme halinde alınacak cezalar,
b) Ödeme yeri ve Ģartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse Ģartları ve miktarı,
c) Süre uzatımı verilebilecek haller ve Ģartları ile sözleĢme kapsamında yaptırılabilecek
iĢ artıĢları ile iĢ eksiliĢi durumunda karĢılıklı yükümlülükler,
ç) ĠĢ ve iĢyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna iliĢkin Ģartlar.
d) Denetim, muayene ve kabul iĢlemlerine iliĢkin Ģartlar.
e) AnlaĢmazlıkların çözüm Ģekli.
45.2. Planlanan ödenek dilimleri
45.2.1. Bu iş için planlanan yıllık ödenek dilimleri aşağıdadır;
Yıllar

Ödenek %

14

2014

100

45.3. Fiyat farkı
45.3.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.
Madde 46 - Diğer Hususlar
46.1. Ġhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = XXXXXXXXX park alanının elektrik ve
su bağlantıları ve abonelikleri yüklenici tarafından yapıldıktan sonra geçici kabulü
yapılacaktır.
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İŞ KALEMLERI PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)
İşin Adı

: XXXXXXXXX PARK ALANININ YAPIM İŞİ

İş Grubu

: ANA GRUP 01 ĠNġAAT ĠMALATLARI

S.
No

İmalatın Cinsi

Poz No

El ile her derinlikte yumuĢak ve sert toprakta geniĢ derin kazı yapılması
(gevĢek ve bitkisel toprak, gevĢek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevĢek kil,
killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taĢlı toprak ve benzeri zeminler)
Dolguya gelmiĢ serilmiĢ her cins kazının (kaya zeminler hariç) elle
tokmaklanarak tabaka tabaka sıkıĢtırılması
Makine ile yumuĢak ve sert toprak kazılması (gevĢek ve bitkisel toprak,
gevĢek silt, kum, kil, siltli kil, kumlu ve gevĢek kil, killi kum ve çakıl, kürekle
atılabilen taĢlı toprak ve benzeri zeminler)

1
2
3

Sayfa: 1
Birim

Miktarı

Pursantaj
(%)

m³

0,357722

m³

0,161129

m³

0,702722

4

ELENMĠġ KUM SERĠLMESĠ Kum dahil)

M3

0,251165

5

32 MM KADAR KIRMATAġ SERĠLMESĠ(malzemeli)

M3

0,548241

6

Basınç dayanımı C 12/15 (250 dozlu) olan demirsiz beton

m³

4,759471

7

Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı C 16/20
(BS 16) olan hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)

m³

0,808479

8

Ocak taĢı ile blokaj yapılması

m³

4,067700

m

1,608282

m²

1,225726

75x30x15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür
döĢenmesi (pahlı, her renk) (Karekteristik eğilme dayanımı 3,5 MPa)
Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı (sıva, taĢ ve benzeri kaplama
malzemesi ile kaplanacak beton ve betonarme yüzeylerde)

9
10
11

Ø 8 - Ø 12 mm beton çelik çubuklarının bükülmesi ve yerine konulması

Ton

0,287975

12

Ø 14 - Ø 50 mm beton çelik çubuklarının bükülmesi ve yerine konulması

Ton

0,668973

13

ÇeĢitli demir iĢleri yapılması ve yerine konulması (her çeĢit merdiven,
balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma,
fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri iĢler)

kg

1,264900

14

Demir imalatın bir kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanması

m²

0,167735

15

Dolu kapı,lambri,möble v.b.sert ağaç imalatın vernikli ahĢap koruyucu ile
verniklenmesi

m²

0,808377

16

40*40*3 cm KAUÇUK DÖġEME YAPILMASI

M2

12,383133

m²

15,679875

m²

4,020964

4 cm kalınlıkta andezit plaklarla döĢeme kaplaması yapılması (30
cmxserbest boy)
3 cm kalınlıkta andezit plaklarla duvar kaplaması yapılması (30
cmxserbest boy)

17
18
19

10x15x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döĢenmesi

m

8,945259

20

200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması

m²

1,048714

21

AĞAÇALTI OTURMA ELEMANI

ADET

0,461661

22

1.00M*0.10M*0.05M PERGOLE LATASI VE YERĠNE MONTAJI

mt

3,095968

23

ÜÇ KAYDIRAKLI OYUN SETĠ

adet

5,038476

24

TAHTAREVALLĠ

adet

0,614865

25

ÇÖP KUTUSU

adet

0,503848

26

STEP VE KOL ESNEME ALETĠ

adet

0,819820

27

KOL ÇALIġTIRMA ALETĠ

adet

0,725882

28

ÇĠFTLĠ YÜRÜME ALETĠ

adet

0,896678

29

ÇĠFTLĠ SALINIM ALETĠ

adet

0,802740

30

VUCUT GELĠġTĠRME ALETĠ

adet

0,990616

31

BĠSĠKLET

adet

0,725882

OTURMA BANKI (8 ADETAHġAP TAHTALI)

adet

32

ÖZBF 016

3,574087
Toplam:

78,0171 --

XXXXXXXXX Park Yapım İşi
İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI
İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/…….
Madde 1 - Sözleşmenin tarafları
1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta ………………………………………………………………………
(bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ............................................................ (bundan
sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin
a) Adı:……………………………………
b) Adresi:………………………………………
c) Telefon numarası:……………………………………..
ç) Faks numarası:………………………………….
d) Elektronik posta adresi:………………………….
2.2. Yüklenicinin
a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı: ..................................................
b) T.C. Kimlik No: ....................................................................
c) Vergi Kimlik No: ...................................................................
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ................................................
d) Telefon numarası: ..................................................................
e) Bildirime esas faks numarası: ......................................................
f) Bildirime esas elektronik posta adresi: ............................................
2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul
etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son
bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması
durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün
ortaklara yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik
posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı
3.1. İşin adı : XXXXXXXXXXXX Park Yapım İşi
3.2. İşin yapılma yeri: ………………………
3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:
1 kalem anahtar teslim götürü bedel park yapım işi
1 kalem anahtar teslim götürü bedel park yapım işi
Madde 4 - Sözleşmenin dili
4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.
Madde 5 - Tanımlar
5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer
belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.
Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli
6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan
uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici
tarafından teklif edilen ........ ............................................(rakam ve yazıyla) toplam bedel
üzerinden akdedilmiştir.
6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.
Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler
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7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi
giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline
dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil
olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.
Madde 8 Sözleşmenin ekleri
8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi
bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında
çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler
8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir
1-Yapım İşleri Genel Şartnamesi
2-İdari Şartname,
3-Sözleşme Tasarısı,
4-Uygulama Projesi,
5-Mahal Listesi,
6-Özel Teknik Şartname,
7-Genel Teknik Şartname,
8-Açıklamalar (varsa),
9-Diğer Ekler.
8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi
9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi
hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.
9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 150 (yüzelli) gün içinde
tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen
noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu
nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.
9.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler - tarihleri arasındaki ()
gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine
getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari
hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre
dikkate alınır.
Madde 10-Teminata ilişkin hükümler
10.1. Kesin teminat
10.1.1. Yüklenici,..................................................... (rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir.
10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi
../../.... tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin
kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi
karşılayacak şekilde uzatılır.
10.2. Ek kesin teminat
10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya
iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler
üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin
teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.
10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi,
kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.
10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü
maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar
haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi
2

10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel
Şartnamesindeki hükümler uygulanır.
Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları
11.1. Yüklenicinin hakedişi XXXXXX Müdürlüğüne ödenir.
11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen
esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir.
Hazırlanan hakedişler raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka
bağlanarak on beş gün içinde ödenir.
Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden;
ödenek tespit olunmuştur. Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş
programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.
11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla
Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş
programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek zorundadır.
11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla
işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.
11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik
edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları
taşıması gerekir.
Madde 12 - İş programı
12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde,
sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak, ödeneklerin
yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak
İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemlerini ve iş
gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı
gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.
12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 15 gün içinde onaylar.
12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel
Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı
13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları
14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına
kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali
yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
14.2. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.
14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra
değişiklik yapılamaz.
Madde 15 - Alt yükleniciler
15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.
15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili
sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel
Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek
hizmetlerine ait şartlar
16.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması
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17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar,
tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul
tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi
doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan
hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.
17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,
a) Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların
giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve
ziyanlar,
b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir
nedene dayanan ziyan ve hasarlara
karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.
17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda
Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
18.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar
19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri
Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.
19.2. Madde boş bırakılmıştır.
Madde 20 - Teminat süresi
20.1. Teminat süresi 12 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.
Madde 21 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar
21.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi
arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 22 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu
22.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel
Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması
23.1. Yüklenici, 23.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının
kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş
programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.
Adet

Pozisyonu

Mesleki Ünvanı

Mesleki Özellikleri

1

Şantiye Şefi

İnşaat Mühendisi veya Mimar veya Peyzaj Mimarı veya Zİraat Mühendisi

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş
başında bulundurmadığı takdirde;
1-

(Mesleki ünvan) için

TL/Gün

1

İnşaat Mühendisi veya Mimar veya Peyzaj Mimarı veya Zİraat Mühendisi

150

ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir.
23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım
İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
23.4. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen
makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.
Cinsi

Çeşidi

Adedi

Kapasitesi

Madde 24 - Sözleşmede değişiklik yapılması
24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin
karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik
yapılabilir:
4

a) İşin yapılma yeri,
b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme
şartları.
Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi
25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi
süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.
25.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her
gün için sözleşme bedelinin % 0,05 (onbindebeş) oranında gecikme cezası uygulanır.
25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto
çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel
hükümlere göre tasfiye edilir.
25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş
ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden
ayrıca tahsilat yapılır.
25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası
sözleşme bedeli üzerinden alınır.
25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde
gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı
üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.
Madde 26 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar
26.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye
ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel
Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 27 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
27.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda
Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 28 - Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti
28.1. Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel
Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.
28.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 29 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin
sorumlulukları
29.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin
şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 30 - Geçici kabul noksanları
30.1. Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3 üne
karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul
onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin
tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı
ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren aylık Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre
Endeks Sonuçları Tablosunun 'ÜFE Genel' sütunundaki sayı üzerinden güncelleştirilmek
suretiyle kesilir.
Madde 31 - Anlaşmazlıkların çözümü
31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın
çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 32 - Hüküm bulunmayan haller
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32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735
sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri
uygulanır.
Madde 33 - Diğer hususlar
33.1. XXXXXXXXXXX ada park alanının elektrik ve su bağlantıları ve abonelikleri yüklenici
tarafından yapıldıktan sonra geçici kabulü yapılacaktır.
Madde 34 - Yürürlük
34.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 35 Sözleşmenin imzalanması
35.1. Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup
anlaşıldıktan sonra ./. /
. tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare,
Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip
Yükleniciye verecektir.
İdare Yüklenici
6

6

XXXXXXXXXXXXXX
SÜS HAVUZU MEKANİK ŞARTNAMESİ
XXXXXXXXXXXXXX HAVUZ FISKİYE SİSTEMİ
Dalgıç pompa 1,5 kw : Fıskiye sistemlerinde kullanmaya uygun olarak dalgıç tipi, korozyona
dayanıklı motor kısmı ve pompa kısmı komple paslanmaz malzemeden imal edilmiş olacaktır.
Elektrik motorları trifaze ve termik korumalı olacaktır. Motorlar yağ soğutmalı ve rulmanlı tip
motorlar olacaktır. Pompa yatay konumda kullanmaya uygun olacaktır. Sistemde 2 adet 1.5
kw dalgıç pompa kullanılacaktır.
Dalgıç pompa 5,5 kw : Fıskiye sistemlerinde kullanmaya uygun olarak dalgıç tipi, korozyona
dayanıklı motor kısmı ve pompa kısmı komple paslanmaz malzemeden imal edilmiş olacaktır.
Elektrik motorları trifaze ve termik korumalı olacaktır. Motorlar yağ soğutmalı ve rulmanlı tip
motorlar olacaktır. Pompa yatay konumda kullanmaya uygun olacaktır. Sistemde 2 adet 5,5
kw dalgıç pompa kullanılacaktır.
Dalgıç pompa 7,5 kw : Şelale basma hattı için kullanılacaktır, dalgıç tipi, korozyona
dayanıklı motor kısmı ve pompa kısmı komple paslanmaz malzemeden imal edilmiş olacaktır.
Elektrik motorları trifaze ve termik korumalı olacaktır. Motorlar yağ soğutmalı ve rulmanlı tip
motorlar olacaktır. Pompa yatay konumda kullanmaya uygun olacaktır. Sistemde 1 adet 7,5
kw dalgıç pompa kullanılacaktır.
Paslanmaz Çelik Deliklli Pompa Filtresi (4” motora göre özel imalat) : Dalgıç pompaların
üzerinde gömlek tipi DIN 304 paslanmaz çelik sacdan yapılmış filtre olacaktır. Pompa
filitrelerinde 6 mm. et kalınlığında saçtan kesilmiş ayak sistemi ve pirinç malzemeden imal
edilmiştir . Kullanılacak olan somunlar DIN 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır.
Paslanmaz Çelik Deliklli Pompa Filtresi (6” motora göre özel imalat) : Dalgıç pompaların
üzerinde gömlek tipi DIN 304 paslanmaz çelik sacdan yapılmış filtre olacaktır. Pompa
filitrelerinde 6 mm. et kalınlığında saçtan kesilmiş ayak sistemi ve pirinç malzemeden imal
edilmiştir . Kullanılacak olan somunlar DIN 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır.
90 T Kaskat Su köpüğü Nozulu : Paslanmaz malzemeden imal edilmiş, üzeri krom kaplı, açı

ayar mekanizması bulunan, su ile havayı karıştıran ve su seviyesinden bağımsız çalışan
nozullardır. Bağlantı ağzı 2 “ ve suyun çıkış ağzı 90 mm. çapında olacaktır. Sistemde 18 adet,
su köpüğü nozulu kullanılacaktır.
Erkek Dişi Küresel vana :Sistemde 18 adet 2“ küresel vana kullanılacaktır. Döküm küresel
vanalar uygun basınçta ve korozyona dayanıklı TSE belgeli olacaktır.
4x1,5 kablo : Havuz içerisindeki tüm kablolar ( Lamba – Sıvı seviye ) su altına uygun
kablolardan olacaktır. 4 * 1,5 mm2 kesitlerinde NMH kablo kullanılacaktır.

4x 2,5 kablo : Havuz içerisindeki tüm kablolar ( Lamba ) su altına uygun kablolardan
olacaktır. 4 * 2,5 mm2 kesitlerinde NMH kablo kullanılacaktır.
4x6 kablo : Havuz içerisindeki tüm kablolar ( Pompa ) su altına uygun kablolardan olacaktır.
4 * 6 mm2 kesitlerinde NMH kablo kullanılacaktır.
Led Aydınlatma :Fıskiye Sisteminin aydınlatmaları led lambalı ( 9 w high power RGB renk
değişimli ) paslanmaz çelik gövdeli olacaktır. Paslanmaz çelik lamba gövdeleri kesinlikle
sıvama saçtan olmayacak ve preste basılarak incelmemeleri sağlanacaktır. IP 68 koruma
sınıfına sahip olacaktır. Su altında kullanılma yönelik, lamba mesnetleri DIN 304 paslanmaz
çelikten imal edilip polisajlanmıştır.Sistemde kullanılan kablo lamba girişi ve kapak contaları
silikonlu su sızdırmaz olacaktır. Özel su geçirmez prinç çift kablo giriş rakoru olacaktır.
Lamba camları 4 mm. lik temperli cam olacaktır. DIN 304 kalite civata ve somun
kullanılacaktır. Led lambaların elektronik devreleri alüminyum PCB karta baskılı olacaktır.
Lambalar 12 volt ile çalışacaktır. 36 adet led aydınlatma kullanılacaktır.
Pompa nozul bağlantı aparatları :DIN 304 paslanmaz çelikten TIG kaynağıyla kaynatılıp,
özel kimyasallarla temizlenmiş, flanşlı bağlantılı, pompa, nozul vana bağlantısı ve sualtı
lamba kulaklarının bulunacağı aparattır.
Kolektör sistemi :Dalgıç pompaların bastığı suyu nozullara dağıtan fıskiye modellerine göre
en düşük basıncı oluşturacak şekilde tasarlanmış DIN 304 paslanmaz çelikten TIG kaynağıyla
kaynatılıp, özel kimyasallarla temizlenmiş, flanş bağlantılı ayarlanabilir ayak sistemi olan
Q90 x 2 mm borudan oluşan kolektör sisteminin iş yerinde temini ve yerine montajı işidir.
Topraklama sistemi : Sistemin kumanda panolarının, herhangi bir kaçağa karşı 1 mt. lik
bakır çubuk ile topraklaması sağlanacaktır. Topraklama çubuğu, topraklama barası ve bakır
kablo ile panolara bağlanacaktır.
RGB renk sürücüsü : RGB Renk lambalarından ana renkleri veya 1600 renk geçişini sağlar.
Pover supply-akım düzenleyici :Panodaki mevcut 220 V elektriğin 12 V'e çevirerek led
armatürllerin çalışmasını sağlar.
Sıvı seviye kontrol sistemi : Havuz içindeki elektrotlar sayesinde su seviyesinde azalma
olduğunda sistemi korumak için pano içindeki su seviye rölesi sayesinde enerjiyi kesmek
suretiyle motorun zarar görmesini engelleyecektir.
Doldurma - boşaltma ve taşma hatları : SPE 100 doldurma hattı 50 x 10 atü ,boşaltma hattı
90 x 10 atü ,taşma hattı 90 x 10 atü boru,dirsek ve vanalar kullanılarak 10 atü basınca
dayanıklı olacak şekilde logara bağlantıları yapılacaktır.
Şelale basma hattı :160*10 ATÜ yapıştırma PVC boru,birleştirmeler için kaplin bağlantıları
kullanılacaktır.
Kumanda panosu : Kumanda panosu sac kalınlığı 1,5 mm olacaktır. Elektro statik fırın
boyalı olacaktır. Pano kapısı kilitlenebilir tipte ve topraklı olacaktır.

Pano içerisinde her pompa için; şalter, w otomat, kaçak akım koruma rölesi, kontaktör, termik
motor koruma rölesi, faz korumalı ve TSE belgeli malzeme kullanılacaktır.
.
Pano içerisinde kullanılacak malzeme özellikleri;
Her pompa özelliğine göre kumanda panosu içerisinde aşağıdaki belirtilen malzemelerden bir
takım bulunacaktır. Sistemi kolay bir şekilde kullanabilmek için özel dizayn edilmiş
olmalıdır. Pano içerisinde kullanılan standart donanımlar Şalter, W Otomat, solid state röleler
Termik Role ve Power led Armatürlere sıra grup için uygun güç kaynaklarına ilave olarak
birde algılayıcı ve kesici röle sistemleri kullanılmış olmalıdır.
Bu röleler :
•
Kaçak Akım Rölesi: Havuz içinde kullanılan sualtı projektörleri ve motorda meydana
gelebilecek herhangi bir elektrik kaçağını algılar ve sistemdeki elektriği keser.
•
Motor Koruma Rölesi: Elektrik akımında meydana gelebilecek düşük veya yüksek
gerilimi algılar ve motorun yanması engeller.
•
Faz Sırası Koruma Rölesi: Faz sırası koruma amaçlı olarak sisteme dahil edilmelidir.
Fazlardan herhangi birinin sırası değiştiğinde, sistemi korumaya alır.
•
Aşırı Akım Rölesi: Teknik özellikleri ve hassasiyeti sayesinde motorları aşırı akıma
karşı tam emniyetle korumalıdır. Otomatik sıcaklık kompanzasyonu sayesinde -20 ile 55
derece sıcaklığında aynı hassasiyetle çalışır olacaktır.

ÜSTÜ KAPALI, TEK TARAFLI OTURMA BİRİMLİ, DÜZ ÇATILI, EN 3 M
PERGOLA (BOY 6 M VE DAHA UZUN)
Ahşap Kompozit Malzeme Teknik Tarifi:
Pergola yapımında oturma birimi tarafında 2200x150x150 mm ebadında, ön tarafta 2500x150x150 mm
ebadında direkler kullanılacaktır.
Direkler yandan 260 cm olacak şekilde yerleştirilecektir. Pergolanın uzun kenarı boyunca dış akslardaki direkler
arası akstan aksa 255 cm., orta akslardaki direkler arası akstan aksa 300 cm olacak şekilde yerleştirilecektir.
Direkler taban betonuna daldırma galvaniz ayaklar ile buldeks vida kullanılarak sabitlenecektir.
Direklerin üstüne 150 mm. si direğin içine geçmiş olarak tüm akslar boyunca 3000x220x60 mm ebadında paralel
iki adet ahşap kompozit kiriş yerleştirilecektir.
Dış akslardaki ahşap kompozit kirişlerin arasına 240 cm uzunluğunda alt hizası kirişin altı olacak şekilde meyilli
iki adet 150x60 mm ebadında mertek yerleştirilecektir.
Kirişlerin açıkta kalan uçlarına PVC enjeksiyon kiriş kapağı takılacaktır.
Kirişler direklere M10 saplama ve körsomunlar ile bağlanacaktır.
Pergolanın uzun kenarı boyunca kirişlerin üzerine 60 cm aralıklarla 300 cm uzunluğunda 150x60 mm ebadında
ahşap kompozit mertek monte edilecektir. Mertekler kirişlere U60 klipsler kullanılarak sabitlenecektir.
Merteklerin açıkta kalan uçlarına PVC enjeksiyon açılı mertek kapak takılacaktır.
Merteklerin üzerine 600 cm boyunda 200x16 mm ebadında ahşap kompozit lambri kaplanacaktır.
Lambriler birbirine geçmeli olarak lambri montaj vidaları ile merteklere sabitlenecektir.
Lambrilerin açıkta kalan iki yan uçları ahşap kompozit L profil ile kapatılacaktır.
Lambrilerin birleşim yerleri ahşap kompozit T profil ile kapatılacaktır.
Dış direkleri iki tarafına olmak üzere direkler ile mertekler arasına 600x150x60 mm ebadında sekiz adet
payanda yapılacaktır. Payandalar direk ve kirişlere U60 klips ile sabitlenecektir.
Pergolanın 220 cm uzunluğunda direkleri arasına dış akslarda 235 cm uzunluğunda, orta akslarda 280 cm
uzunluğunda oturma birimleri yapılacaktır.
Oturma biriminin deck kaplaması yapılmış olarak yerden yüksekliği 43 cm., genişliği ise 49.5 cm olacaktır.
Oturma biriminin alnına dikeyde 80x26 mm ebadında yarım ahşap kompozit deck kaplanacaktır.
Oturma biriminin ayakları 110x110 mm ebadında direkler ile kaplanacaktır.
Ahşap kompozit deck malzemeler birbirlerine paslanmaz çelik deck klipsleri ile bağlanacaktır.
Oturma biriminin arkasına, direkler arasına, oturma biriminin 10 cm üstünden başlamak üzere 10 cm aralıklı iki
adet 150x60 mm ebadında mertekten sırtlık yapılacaktır.
Çelik Malzeme Teknik Tarifi:
Oturma birimi yapılmasında kullanılacak tüm profiller 30x50x2 mm ebadında kutu profil olacaktır.
Çelik Kutu profiller teknik detayında gösterilen ölçülerde hassas olarak imal edilecektir.
Çelik Kutu profil imalat bittikten sonra iki kat antipas boya ve bir kat son kat siyah boya ile boyanacaktır.

YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ
Sayfa 1
İşin Adı : XXXXXXXXXXX PARKI
İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları
S.
No

Poz No

1

14.012/1

2

14.012/2

3

14.018

4

15.140/2/B

5

15.1402/C

6

16.080/MK/B

7

17.155/MK/A

8

18.081/3/MK

9

18.181

10

18.185/1

11

18.189

12

18.191

13

18.198/22

14

18.460/ 2

15

18.467/2

16

18.470

17

18.500/ĠB-11

18

19.055/C1

19

19.082

20

21.001

21

21.011

22

23.011

23

25.016/1

İmalatın Cinsi

El ile her derinlikte yumuĢak ve sert toprakta geniĢ
derin kazı yapılması (gevĢek ve bitkisel toprak,
gevĢek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevĢek kil, killi
kum ve çakıl, kürekle atılabilen taĢlı toprak ve
benzeri zeminler)
El ile her derinlikte yumuĢak ve sert toprakta dar
derin kazı yapılması (gevĢek ve bitkisel toprak,
gevĢek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevĢek kil, killi
kum ve çakıl, kürekle atılabilen taĢlı toprak ve
benzeri zeminler)
Dolguya gelmiĢ serilmiĢ her cins kazının (kaya
zeminler hariç) elle tokmaklanarak tabaka tabaka
sıkıĢtırılması
Temel Tabanına 32 mm Kadar Kırma TaĢ
Serilmesi
Temel Tabanına 32 mm-63 mm ye Kadar KırmataĢ
Serilmesi (Blokaj Yapılması)
Renkli Tuğla Bordür DöĢenmesi (210 mm X 100
mm X 125 mm ebatlarında)
Pres Tuğla Zemin Kaplaması (210 mm X 105 mm
X 50 mm ebatlarında)
DüĢey delikli fabrika tuğlası (19x19x13,5 cm) ile
200 doz çimento harçlı taĢıyıcı duvar yapılması
Patlayıcı madde kullanmadan harçsız kargir
inĢaatın yıkılması
Makina ile demirli ve demirsiz beton inĢaatın
yıkılması
Doğal parke taĢı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj
sökülmesi
Her türlü bordür sökülmesi
Dökme mozayikten denizlik, parapet ve harpuĢta
sökülmesi
Ø 200 mm çapında spiral sarımlı PVC esaslı
borularının temini ve yerine döĢenmesi (drenaj,
yağmur suyu ve kanalizasyon için) Tip 4
4 mm ve 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı
polyester keçe taĢıyıcılı polimer bitümlü örtülerle iki
katlı su yalıtımı yapılması (temellerde 8 m'ye kadar
su basıncına karĢı, yüzme havuzu, su depoları ve
benzeri yerlerde, -20C soğukta bükülmeli)
Geotekstil keçe serilmesi (250 gr/m²)
B (25/5)Tipi 1 kalite PVC su tutucu bandı ile
sızdırmazlık ve inĢaat derzi yapılması
5 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü ve
kanallı ekstrüde polistren (XPS) köpük ısı yalıtım
levhaları ile dıĢ duvarların dıĢtan ısı yalıtımı ve ısı
yalıtım sıvası yapılması (mantolama) (yoğunluğu
min.25kg/m³ ve 100 kpa basınç dayanımlı)
Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama ile
ıslak hacimlerin, düz çatıların, temel zeminlerinin 1
mm kalınlıkta kaplanarak su yalıtımı yapılması
(yatayda)
AhĢaptan yapılan seri kalıp
Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı
Nervürlü hasır çeliğin (3.00-10.00 kg/m2) yerine
konulması
Demir imalatın iki kat antipas,iki kat sentetik boya

Birim

Miktarı

m³

1.067,274

m³

1.091,379

m³

133,741

m3

246,000

m3

479,333

m

2.319,110

m2

4.195,680

m³

7,155

m³

6,050

m³

3,898

m²

2.329,848

m

251,150

m²

120,990

m

24,000

m²

1.117,273

m²

1.582,800

m

18,000

m²

75,525

m²

43,470

m²

1.023,340

m²

472,136

Ton

0,261

m²

146,580

Birim Fiyatı

Tutarı

YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ
Sayfa 2
İşin Adı : XXXXXXXXXXX PARKI
İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları
S.
No

İmalatın Cinsi

Poz No

Birim

Miktarı

ile boyanması
24

25.048/1A

25

25.048/3F

26

25.116/A6/B

27

26.005/025A

28

26.008/029C

29

26.252/C1

30

26.302/C1

31

26.303/C1

32

26.303/C1/A

33

26.351/C1

34

26.351/C1/1
A

35

27.501/MK

36

27.503/MK-A

37

27.503/MK

38

27.581/MK

39

27.583/MK

40

28.134/C

41

29.716 A1

42

36.19703

43

B-21.015/4

44

MSB 713/A

45

MSB 713/D

46

MSB 713/E

47

MSB.564/A3

48

MSB.677

Yeni sıva yüzlerine 0,350 kg macun çekilerek iki
kat su bazlı mat plastik boya yapılması
Çıplak beton veya ince sıva üzerine astar çekilerek
seramik/cam küre katkılı mat dıĢ cephe boyası
yapılması
40 cm X 40 cm X 4 cm Kauçuk Parke Yer
DöĢemesi
30x30 cm ebadında düz yüzeyli her renk ve
desende seramik yer karosu ile fugalı döĢeme
kaplaması yapılması (Fayans ve seramik
yapıĢtırıcısı ile)
30x30 cm ebadında mat yüzeyli, her renk ve
desende, sırsız porselen karolar (granit seramik
karo) ile fugalı duvar ve cephe kaplaması
yapılması(Fayans ve seramik yapıĢtırıcısı ile)
2 cm kalınlığında renkli mermer ile duvar
kaplaması yapılması (2x30xSerbestboy)
3 cm kalınlığında açık renkli traverten ile döĢeme
kaplaması yapılması (3x30xSerbestboy)
4 cm kalınlığında açık renkli traverten ile döĢeme
kaplaması yapılması (4x30xS?????
KAYRAK TAġI ĠLE DÖġEME KAPLAMASI
YAPILMASI
2 cm kalınlığında açık traverten ile duvar
kaplaması yapılması (2x30xSerbestboy)
KAYRAK TAġI ĠLE DUVAR KAPLAMASI
YAPILMASI
250/300 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması
(DıĢ duvar yüzeyleri ile bodrum iç duvarlarında)
ÇĠMENTO ESASLI POLĠMER MODĠFĠYELĠ
KULLANIMA HAZIR YALITIM SIVASI YAPILMASI
250/400 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması
(DıĢ duvar yüzeyleri ile subasmanlarda)
200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu Ģap
yapılması
Madeni konstrüksiyona profil veya madeni çıta ile
4+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boĢluklu ısı kontrol
kaplamalı çift cam takılması
BASKETBOL SAHASI ETRAFI PVC KAPLI
KAFES TELĠ YAPILMASI
ÇAPI 80 mm, PVC DRENAJ BORULARININ
DÖġENMESĠ [TAġIMA HARĠÇ,BORU VE BAġ
BAĞLAMA BEDELĠ DAHĠL]
F5 cinsi beton veya betonarme betonu yüzeyi
veren düz kalıp
DĠKDÖRTGEN AHġAP LATALI PERGOLE
YAPILMASI (8,46 m*2,00 m*2,70 m
ÖLÇÜLERĠNDE)
DAĠRESEL AHġAP LATALI PERGOLE
YAPILMASI (6,90 m*2,00 m*2,70 m
ÖLÇÜLERĠNDE)
Duvarbank Yapılması
5 cm kalınlığında Ekstrüde Polistren Köpük ile
DöĢemede ısı yalıtımı yapılması
Mermer veya Traverten Plakların Dübellerle
Betona Ankre Edilmesi

m²

76,990

m²

169,274

m2

905,260

m²

43,470

m²

81,526

m²

14,030

m²

775,300

m²

384,070

m2

11,510

m²

378,582

m2

62,096

m²

550,626

m²

57,560

m²

201,839

m²

1.149,170

m²

806,270

m²

3,900

m2

246,000

m

421,000

m²

183,680

adet

4,000

adet

3,000

m

105,700

m²

43,470

m²

186,048

Birim Fiyatı

Tutarı

YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ
Sayfa 3
İşin Adı : XXXXXXXXXXX PARKI
İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları
S.
No

Poz No

49

MSB.689/G/
A

50

MSB.922/A

51

ÖZBF 021

52

ÖZBF 023

53

ÖZBF 024

TRAVERTEN HARPUġTA YAPILMASI (4 cm
KALINLIĞINDA VE HER BOYUTTA)
13 mm Compact Laminat ile Bölme Panosu ve
Kapı Yapılması
ZIPI ZIP (OYUN ELEMANI 2)
FĠGÜR DÖNERLĠ PLARTFORM (OYUN GRUBU
4)
DÖNER PLARTFORM(OYUN GRUBU 5)

54

ÖZBF 025

55
56

İmalatın Cinsi

Birim

Miktarı

m2

187,359

m²

7,720

Adet

6,000

Adet

2,000

Adet

1,000

HALKALI ATLI KARINCA (OYUN GRUBU 6)

Adet

1,000

ÖZBF 027

ENGELLĠ SALINCAĞI(OYUN GRUBU 8)

Adet

1,000

ÖZBF 029

YAN SALINIM ALETĠ

Adet

2,000

57

ÖZBF 030

VÜCUT GELĠġTĠRME ALETĠ

Adet

2,000

58

ÖZBF 031

PEDALLI ESNEME ALETĠ

Adet

2,000

59

ÖZBF 032

KOL-BĠLEK-OMUZ ÇALIġTIRMA ALETĠ

Adet

1,000

60

ÖZBF 033

SIRT MASAJ VE TWĠST ALETĠ

Adet

2,000

61

ÖZBF 034

SIRT- KARIN MASAJ VE MEKĠK ALETĠ

Adet

2,000

62

ÖZBF 036

BACAK GÜÇLENDĠRME ALETĠ

Adet

2,000

63

ÖZBF 037

ĠKĠLĠ MARATON ALETĠ

Adet

1,000

64

ÖZBF 045

m2

820,000

65

ÖZBF 046

Adet

70,000

66

ÖZBF 049

55 mm SENTETĠK ÇĠM HALI KAPLAMA
PROFĠL BORU KONSTRÜKSĠYON AYAKLI
AHġAP BANK (TĠP 5) FLANġLI
ÇÖP KUTUSU

adet

45,000

67

ÖZBF 050

AHġAP OYUN GRUBU 1

adet

1,000

68

ÖZBF 051

AHġAP OYUN GRUBU 2

adet

1,000

69

ÖZBF 059

KÖPRÜ 1,20 m*3.00 m

adet

1,000

70

ÖZBF 060

KÖPRÜ 2,00 m*3.00 m

adet

1,000

71

ÖZBF 061

KÖPRÜ 3,70 m*3.00 m

adet

1,000

72

ÖZBF 425

ADET

24,000

73

Y.16.056/A

m³

235,138

74

Y.16.057/1A

m³

109,086

75

Y.16.058/1A

m³

138,325

76

Y.23.011

Ton

0,762

77

Y.23.014

Ton

6,119

78

Y.23.015

Ton

1,742

79

Y.23.176

80

Y.23.220

ARKALIKLI PĠKNĠK MASASI
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve
beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç
dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve
beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç
dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve
beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç
dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,00110,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil)
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu,
çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine
konulması
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü lik beton çelik çubuğu,
çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine
konulması.
Lama ve profil demirlerden çeĢitli demir iĢleri
yapılması ve yerine konulması
Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması,

kg

2.320,162

kg

319,130

Birim Fiyatı

Tutarı

YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ
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İşin Adı : XXXXXXXXXXX PARKI
İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları
S.
No

İmalatın Cinsi

Poz No

Birim

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutarı

yerine konulması
81

Y.23.244/A

Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız
alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine
konulması

kg

30,480

Toplam :

……………………………

Sayfa 1
İşin Adı : XXXXXXXXX Park Yapım ĠĢi
İş Grubu: Ana Grup>ĠnĢaat Ġmalatları
S.
No
1
2

İmalatın Cinsi

Temel Tabanına 32 mm-63 mm ye Kadar KırmataĢ
Serilmesi (Blokaj Yapılması)
75x30x15 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü
beton bordür döĢenmesi (pahlı, her renk) (Karekteristik
eğilme dayanımı 3,5 MPa)

Birim
M3
m

Yapım ġartları: Proje ve tekniğine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordürlerin yerlerine
montajı, iki bordür arasındaki birleĢim yerlerinin çimento harcı(Poz no:10.010/MK) ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, iĢçilik
iĢyerindeki yükleme, yatay ve düĢey taĢıma, boĢaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 metre fiyatı
ÖLÇÜ : Bordür boyu projesi üzerinden ölçülür.
3

AhĢaptan yapılan seri kalıp

m²

Yapım ġartları: Seri halinde yapılan ve yerde dökülüp kullanılacağı yere taĢınan beton ve betonarme münferit yapım iĢleri için, iç
yüzleri rendelenmiĢ ve yağlanmıĢ ahĢaptan seri kalıp yapılması, sökülmesi, temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı ile
iĢçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, m² fiyatı:
ÖLÇÜ : Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır
NOT : Kalıplardan çıkan malzeme müteahhide aittir.
4

40*40*4 CM KAUÇUK PARKE YER DÖġEMESĠ

M2

5

4 cm kalınlıkta andezit plaklarla döĢeme kaplaması
yapılması (30 cmxserbest boy)

m²

Yapım ġartları: ġartnamesine uygun olarak yapılmıĢ tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 3 cm kalınlıkta (Poz
No:10.009-10.009/MK) 400 kg çimento dozlu bir tabaka yapılması, bunun üzerine aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 4cm kalınlıkta,
30 cm x serbest boy ebadında andezit levhaların projesindeki Ģekil ve taksimatına göre döĢenmesi, derzlerin normal veya renkli
çimento Ģerbetiyle doldurulması, döĢeme esnasında kırılan çatlayan levhaların değiĢtirilmesi, döĢeme yüzünün harç boĢluklarından
temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, iĢyerinde yükleme, yatay ve düĢey taĢıma, boĢaltma, iĢçilik, yüklenici genel
giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ :Andezit döĢenen bütün yüzey varsa süpürgelikler projesi üzerinden hesaplanır.
6

10x15x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine
döĢenmesi

m

Yapım ġartları: Projesine uygun olarak hazırlanan 10x15x50 ebatlardaki bordürlerin yerlerine montajı, iki bordür arasındaki birleĢim
yerlerinin (Poz No:10.010-10.010/MK) 400 dozlu ince harçla kapatılması için her türlü malzeme ve zayiatı, iĢçilik, iĢyerinde yükleme,
yatay ve düĢey taĢıma, boĢaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1metre fiyatı
ÖLÇÜ :Bordür boyu projesi üzerinden (ekseninden) hesaplanır.
7

200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması

m²

Yapım ġartları: 1 m³ diĢli kuma 200 kg çimento katılarak elde edilen harçla (Poz no:10.001-10.001/MK) ortalama 3 cm kalınlığında
mastarında sıkıĢtırılarak tesviye tabakası yapılması, tesviye tabakası yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması ve her türlü malzeme
ve zayiatı, iĢçilik, inĢaat yerindeki yükleme, yatay ve düĢey taĢıma, boĢaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :
ÖLÇÜ : Projedeki ölçülere göre tesviye tabakası yapılan yüzeyler hesaplanır.
8

2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu Ģap yapılması

m²

Yapım ġartları: 1 m³ kuma 400 kg çimento katılarak elde edilen harçla (Poz no:10.010-10.010/MK) 2x2 cm kesitinde rendelenmiĢ
çıtalarla yapılan anolara ĢaĢırtmalı ve derzlere 2 cm eninde bitümlü karton Ģerit konularak, ortalama 2,5 cm kalınlığında mala
perdahlı Ģap yapılması, Ģap yapılan yerin temizlenmesi, yıkanması, her türlü malzeme ve zayiatı, iĢçilik, inĢaat yerindeki yükleme,
yatay ve düĢey taĢıma, boĢaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ : Projedeki ölçülere göre Ģap yapılan yüzeyler hesaplanır.
9

ÜSTÜ KAPALI TEK TARAFLI OTURMA BĠRĠMLĠ DÜZ
ÇATILI EN AZ 3 M PERGOLA ( BOY 6 M VE DAHA UZUN )

10

OYUN GRUBU 010

ADET

11

PARK TABELASI

ADET

12

240x250x260 CM PREFABRĠK BEKÇĠ KULÜBESĠ

ADET

13

AHġAP KÖPRÜ

ADET

14

PROFĠL BORU KONSTRÜKSĠYON AYAKLI AHġAP BANK
(TĠP 5) FLANġLI

ADET

15

ÇÖP KUTUSU

ADET

16

TIRMANMA ELEMANI

ADET

17

FĠGÜRLÜ TAHTEREVALLĠ

ADET

18

ZIP ZIP

ADET

19
20

ÜSTÜ KAPALI OTURMA BĠRĠMLĠ VE MASALI 3.5*3.5 M.
PERGOLA
Andezit Plakalarla 3 cm Kalınlığında Çarpma TaĢ Duvar
Kaplaması Yapılması

MT

ADET
m²

Sayfa 2
İşin Adı : XXXXXXXXX Park Yapım ĠĢi
İş Grubu: Ana Grup>ĠnĢaat Ġmalatları
S.
No

İmalatın Cinsi

Birim

Yapım ġartları: Brüt 6 cm. kalinligindaki andezit plaklarin ön yüzeyinin murçlarla tas derinligi 3 cm kalacak sekilde çarpma tas
görünümüne getirilmesi, proje ve detayina göre ebatlandirilmasi, duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açilmasi, duvar
yüzünün islatilmasi, 1.5 cm. kalinlikta 400 kg. çimento dozlu bir tabaka yapilmasi, bunun üstüne 400 kg. çimento dozlu harçla araliklari
2 mm.#yi geçmemek üzere andezit plaklarin kaplanmasi, her sira yapildiktan sonra derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile
doldurulmasi, arkalarinin çimento serbeti ile doldurulmasi, evvelce duvarlara yerlestirilmis kenet demirlerinin andezit plaklara tespiti,
kaplama esnasinda kirilan, çatlayanlarin degistirilmesi, kirik parça kullanilmamasi, kaplama yüzeyinin harç bulasiklarindan
temizlenmesi, temini ve montaji için gerekli her türlü malzeme ve zayiati, isyerinde yükleme, yatay ve düsey tasima, bosaltma, isçilik,
müteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m2 fiyati. Ölçü: Kaplama yapilan yüzeyler projesindeki ebat üzerinden ölçülür. Köselerdeki
bindirmeler nazari itibare alinmaz. Dis köselerdeki tas kalinligi ölçüden çikarilmaz. Terminezon varsa ölçüye ilave edilir.
21

Andezit Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması(B:6 cm,
R:4 cm)

m

Yapım ġartları: Tanım: Mevcut beton basamakların iyice temizlenip ıslatıldıktan sonra, 400 kg. çimento dozlu harçla, döĢeme ve
duvar kaplaması teknik Ģartnamesine uygun olarak, andezit levhaların hazırlanması, basamak uçlarının pahlanması, kaplanması, her
türlü malzeme ve zayiatı, iĢyerinde yükleme, yatay ve düĢey taĢıma, boĢaltma, iĢçilik, müteahhit kan ve genel giderler dahil, andezit
plaklarla 1 m. fiyatı:
Ölçü: Süpürgelikten basamak ucuna kadar, basamak dıĢ kenarı boyları projesi üzerinden ölçülerek hesaplanır. Süpürgelik ve limonluk
kaplamaları bu ölçüye dahil değildir.
22

Andezit U HarpuĢta Yapılması(6 cm kalınlığında ve her
boyutta)

m²

Yapım ġartları: Tanım: HarpuĢta yapılacak kısma Ģartnamesine uygun olarak ortalama 5 cm. tesviye harcı yapılması, bunun üzerine
ortalama 3 cm. kalınlıkta 400 kg. çimento dozlu harçla 6 cm.lik andezit plakaların projesine göre suyun akıĢını sağlayacak Ģekilde her
iki tarafa eğimi verilmiĢ, damlalığı yapılmıĢ ve oyuğu hazırlanmıĢ harpuĢtanın yerine konması. harç bulaĢıklarının temizlenmesi,
silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, iĢyerinde yükleme, yatay ve düĢey taĢıma, boĢaltma, iĢçilik, müteahhit karı ve genel giderler
dahil 1 m2 fiyatı:
Ölçü: Yatay izdüĢüm düzlemi üzerinden alanı hesaplanır.
23

Bazalt Plakalarla 4 cm. Kalınlığında DöĢeme Kaplaması
Yapılması

m²

Yapım ġartları: Sartnamesine uygun yapilmis tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, islatilmasi, üzerine 3 cm. kalinlikta 400 kg. dozlu
çimento harci ile bir altlik serilmesi, bunun üzerine araliklari en çok 2 mm. olmak üzere 4 cm. kalinlikta bazalt plaklarin projesindeki
sekil ve taksimatina göre dösenmesi, derzlerin normal veya renkli çimento serbetiyle doldurulmasi, döseme esnasinda kirilan,
çatlayan levhalarin degistirilmesi, döseme yüzünün harç bulasiklarindan temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiati,
isyerinde yükleme, yatay ve düsey tasima, bosaltma, isçilik, müteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m2 fiyati.
24

Bazalt Plakalarla 4 cm. Kalınlıkta TaĢ Duvar Kaplaması
Yapılması

m²

Yapım ġartları: Duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açilmasi, duvar yüzünün islatilmasi, üzerine 1.5 cm. kalinlikta 400 kg.
çimento dozlu bir tabaka yapilmasi, bunun üstüne 400 kg. çimento dozlu harçla araliklari en çok 2 mm.#yi geçmemek üzere 4 cm.
bazalt plakalarin kaplanmasi, her sira yapildiktan sonra derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi,
arkalarinin çimento serbeti ile doldurulmasi, evvelce duvarlara yerlestirilmis kenet demirlerinin andezit levhalara tespiti,
kaplama esnasinda kirilan, çatlayan plakalarin degistirilmesi, kirik parça kullanilmamasi, kaplama yüzeyinin harç bulasiklarindan
temizlenmesi, temini ve montaji için gerekli her türlü malzeme ve zayiati, isyerinde yükleme, yatay ve düsey tasima, bosaltma, isçilik,
müteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m2 fiyati. Ölçü: Kaplama yapilan yüzeyler projesindeki ebat üzerinden ölçülür. Köselerdeki
bindirmeler nazari itibare alinmaz. Dis köselerdeki plak kalinligi ölçüden çikarilmaz. Terminezon varsa ölçüye ilave edilir.
25

Bazalt U HarpuĢta Yapılması (6 cm. kalınlığında ve her
boyutta)

m²

Yapım ġartları: Harpusta yapilacak kisma sartnamesine uygun olarak ortalama 5 cm. tesviye harci yapilmasi, bunun üzerine ortalama
3 cm. kalinlikta 400 kg. çimento dozlu harçla 6 cm.lik bazalt plakalarin projesine göre suyun akisini saglayacak sekilde her iki tarafa
egimi verilmis, damlaligi yapilmis ve oyugu hazirlanmis harpustanin yerine konmasi, harç bulasiklarinin temizlenmesi, silinmesi, her
türlü malzeme ve zayiati, isyerinde yükleme, yatay ve düsey tasima, bosaltma, isçilik, müteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m2
fiyati: Ölçü: Yatay izdüsüm düzlemi üzerinden alani hesaplanir.
26

Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve KüpeĢtesi
Yapılması

kg

Yapım ġartları: Tanım: Parlak paslanmaz çelikten (304 krom çelik) merdiven korkuluğu yapılması; 60 veya 90 cm. ara ile dikmeleri
Q32* 1.5, korkuluk üst baĢlık küpeĢtesi Q51 * 1.5, ara bağlama boruları 3 adet Q16* 1.5 çapında paslanmaz çelikten imal edilecek,
küpeĢte bağlantı elemanları paslanmaz mafsallardan olacak, ara kayıtların dikme borulara bağlantısı M6'lık vidalarla yapılacak.
bunların üzerine paslanmaz kör somun monte edilecek, dikmelerin basamak bağlantı yerlerine M10 vida veya fırın boyalı ankraj
demirinin yerinde punta ile kaynak yapılacak üzerine krom-nikel Q51 'lik kapaklar takılacaktır. Q51 'lik küpeĢtenin ağız kapakları
paslanmaz çelik kapakla kapatılacak, merdiven dönüĢüm yerleri patentli dirsek olacak, dirsekle küpeĢte birleĢim yeri kaynaklı
olacaktır. Yapılan bütün kaynaklar pürüzsüz olacaktır.
Parlak paslanmaz çelikten (304 krom çelik) merdiven küpeĢtesi yapılması; 0.5 metre ara ile bağlantı mafsalı kullanılacak. kaynak izi
belli olmayacak, küpeĢte ile duvar arasındaki mesafe en az 5 cm. olacaktır.
304 kalite paslanmaz çelikten projesine uygun ölçülerde imal edilecek olan paslanmaz çelik merdiven korkuluğu ve küpeĢtesinin
projesine uygun olarak imal edilmesi için gerekli atelye masrafları, kaynak, argon kaynağı, rozet, mafsal, somun, torna, freze, polisaj,
metrik bağlantı elemanları, ufak malzemeler ve çelik cıvata kullanılması, yerine montajı için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı,
iĢçilik, malzemenin Ģantiyeye nakliyesi, iĢ yerindeki yükleme, boĢaltma, yatay ve düĢey taĢımalar, genel giderler ve müteahhit karı
dahil 1 kg fiyatı:
Ölçü: Projesine göre imal edilen paslanmaz çelik imalat, yerine konulmadan önce tartılır ve bir zabıtla ataĢmana geçirilir. Ġdare lüzum
görürse proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına (TSE normlarına göre ağırlıkları hesap edilir, standart
olmadığı takdirde Alman normlarına göre hesap yapılır.) nazaran tartı ağırlığını tahkik eder. Bu tahkik neticesinde, cetvellere nazaran
%5 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. %5'den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve cıvata delikleri dolu kabul
edilir. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi Ģartıyla tartı
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NAKLĠYE (Maktuen)

TL

Makine ile yumuĢak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)

m³

Yapım ġartları: YumuĢak ve sert toprak zeminde; makina ile kazının yapılması, taĢıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taĢınması,
depo, imla veya sedde yerinde boĢaltılması, serilmesi, inĢaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boĢlukların doldurulması, kazı yeri,
depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, iĢçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel
giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:
ÖLÇÜ:
Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.
NOT:
1)Bu birim fiyata 25 metre dıĢındaki taĢıma, dolgunun sulama ve sıkıĢtırma bedelleri dâhil değildir.
2)Derinlik zammı ödenmez.
29

Makine ile her derinlik ve her geniĢlikte yumuĢak ve sert
toprak kazılması (Derin kazı)

m³

Yapım ġartları: YumuĢak ve sert toprak zeminde; makina ile kazının yapılması, taĢıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taĢınması,
depo, imla veya sedde yerinde boĢaltılması, serilmesi, inĢaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boĢlukların doldurulması, kazılan
yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, iĢçilik, araç ve
gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:
ÖLÇÜ:
Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.
NOT:
1)Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dıĢındaki taĢıma, dolgunun sulama ve sıkıĢtırma bedelleri dâhil değildir.
2)Derinlik zammı ödenmez.
30

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton
pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında beton
dökülmesi (beton nakli dahil)

m³

Yapım ġartları: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım
ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile
en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapılmıĢ beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmıĢ, elenmiĢ granülometrik kum-çakıl ve/veya
kırmataĢ, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 12/15 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın
alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, iĢyerine kadar nakli, döküm yerine
beton pompası ile basılması, yerleĢtirilmesi, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dıĢ tesirlerden korunması ve bakımının
yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü iĢçilik, malzeme
ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, iĢyerindeki her türlü yatay ve düĢey taĢımalar, yükleme ve boĢaltmalar, beton
bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataĢın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taĢıtlara
yüklenmesi, beton tesisine nakli, taĢıtlardan boĢaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan
suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit
genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüĢ ve basınç dayanımı C 12/15 betonun 1 m³fiyatı:
ÖLÇÜ:
Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
NOT:
1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri
imalata baĢlamadan önce idareye vermesi zorunludur. Ġbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade
edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koĢullarını da taĢıyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.
2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde iĢin adı da belirtilmiĢ olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine
eklenmesi zorunludur.
3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.
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Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton
pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton
dökülmesi (beton nakli dahil)

m³

Yapım ġartları: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım
ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile
en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapılmıĢ beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmıĢ, elenmiĢ granülometrik kum-çakıl ve/veya
kırmataĢ, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 16/20 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın
alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, iĢyerine kadar nakli, döküm yerine
beton pompası ile basılması, yerleĢtirilmesi, vibratör ile sıkıĢtırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dıĢ tesirlerden
korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli
her türlü iĢçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, iĢyerindeki her türlü yatay ve düĢey taĢımalar,
yükleme ve boĢaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataĢın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya
satın alındığı yerden taĢıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taĢıtlardan boĢaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton
bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile
her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüĢ ve basınç dayanımı C 16/20 betonun 1 m³fiyatı:
ÖLÇÜ:
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Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
NOT:
1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri
imalata baĢlamadan önce idareye vermesi zorunludur. Ġbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade
edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koĢullarını da taĢıyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.
2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde iĢin adı da belirtilmiĢ olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine
eklenmesi zorunludur.
3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.
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Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton
pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton
dökülmesi (beton nakli dahil)

m³

Yapım ġartları: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım
ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile
en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapılmıĢ beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmıĢ, elenmiĢ granülometrik kum-çakıl ve/veya
kırmataĢ, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 20/25 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın
alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, iĢyerine kadar nakli, döküm yerine
beton pompası ile basılması, yerleĢtirilmesi, vibratör ile sıkıĢtırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dıĢ tesirlerden
korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli
her türlü iĢçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, iĢyerindeki her türlü yatay ve düĢey taĢımalar,
yükleme ve boĢaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataĢın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya
satın alındığı yerden taĢıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taĢıtlardan boĢaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton
bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile
her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüĢ ve basınç dayanımı C 20/25 betonun 1 m³fiyatı:
ÖLÇÜ:
Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
NOT:
1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri
imalata baĢlamadan önce idareye vermesi zorunludur. Ġbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade
edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koĢullarını da taĢıyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.
2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde iĢin adı da belirtilmiĢ olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine
eklenmesi zorunludur.
3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.
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3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli)
cam tülü taĢıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10
soğukta bükülmeli) polyester keçe taĢıyıcılı polimer bitümlü
örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması

m²

Yapım ġartları: OnaylanmıĢ detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar
olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek Ģekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kuruduktan sonra Ģalümo alevi ile polimer bitümlü
örtüyü alevlendirmeden birinci kat olarak plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta cam tülü taĢıyıcılı polimer bitümlü örtünün Ģeritler halinde
tam yapıĢtırma usulü ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapıĢtırılması, ikinci kat olarak plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta
polyester keçe taĢıyıcılı polimer bitümlü örtünün birinci kat ile aynı yönde olmak üzere Ģeritler halinde tam yapıĢtırma usulü ile ek
yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapıĢtırılması, inĢaat yerinde yükleme, yatay düĢey taĢıma ve boĢaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı,
iĢçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalıĢma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m²
fiyatı:
ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.
NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.
34

250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi

m²

Yapım ġartları: Ġdarece onanmıĢ proje ve detayına uygun olarak temelde veya terasta izolasyonu korumak amacıyla 250 gr/m²
ağırlığında geotekstil keçenin ek yerleri en az 10 cm bindirilerek serilmesi, inĢaat yerinde yükleme, yatay düĢey taĢıma ve boĢaltma,
her türlü malzeme ve zaiyatı, iĢçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalıĢma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel
giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre keçe serilen bütün yüzeyler hesaplanır.
NOT:Proje ve Ģartnamesinde ağırlık dıĢında test standartlarına göre ölçülebilir farklı özellikler aranan hallerde bu tarif uygulanmaz
35

Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileĢenli kullanıma hazır
yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su
yalıtımı yapılması

m²

Yapım ġartları: Tasdikli detay projesine göre hazırlanmıĢ yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapıĢmayı
engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama Ģartlarına uygun Ģekilde yıkanması, çimento esaslı polimer modifiyeli
iki bileĢenli yalıtım harcının A ve B bileĢenlerinin ürün teknik uygulama Ģartlarına uygun oranlarda, topaksız, homojen bir hale
getirilinceye kadar karıĢtırılması ve elde edilen harcın, kurumuĢ yüzey üzerine, birinci kat olarak fırça, mala yada püskürtme yöntemi
ile aynı doğrultuda uygulanması, ürün teknik uygulama Ģartlarına uygun süre geçtikten sonra ikinci kat olarak, çimento esaslı polimer
modifiyeli iki bileĢenli yalıtım harcının, birinci kat uygulamaya dik Ģekilde fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması,
her türlü malzeme ve zaiyatı, iĢçilik araç ve gereç giderleri, iĢ yerinde yükleme, yatay ve düĢey taĢıma, boĢaltma, gerektiğinde
çalıĢma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Sayfa 5
İşin Adı : XXXXXXXXX Park Yapım ĠĢi
İş Grubu: Ana Grup>ĠnĢaat Ġmalatları
S.
No
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İmalatın Cinsi

Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2
(3,000 kg/m2 dahil)

Birim
Ton

Yapım ġartları: 5,00 mm ve daha büyük çaptaki St IVb evsafındaki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır Ģekline getirilmiĢ çelik hasırın
projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, Ģartname ve detaylarına göre bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teĢkili, inĢaat
yerindeki yükleme, yatay ve düĢey taĢıma, boĢaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, iĢçilik, araç, gereç giderleri, yüklenici genel
giderleri ve kârı dâhil, 1 ton hasır çeliğin fiyatı:
ÖLÇÜ:
1)Betonarme projesine göre çelik hasırın hesaplanan metre karesi aĢağıdaki cetvelde gösterilen ağırlıklarla çarpılarak ton olarak
hesaplanır.
2)Projede gösterilmeyen çelik ve ekler hesaba katılmaz.
3)Bağlama teli, kg/m ağırlık farkları (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat içine dâhil edildiğinden hesaba katılmaz.
______________________________________________________
ÇELĠK HASIR AĞIRLIK TABLOSU
ÇUBUK ARALARINA GÖRE Kg/m²
Çap kg/m 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm
______________________________________________________
4.0 0.099 1.97 1.32 0.99 0.66 0.49 0.39 0.33
5.0 0.154 3.08 2.06 1.54 1.03 0.77 0.62 0.51
5.5 0.187 3.73 2.49 1.87 1.24 0.93 0.75 0.62
6.0 0.222 4.44 2.96 2.22 1.48 1.11 0.89 0.74
6.5 0.260 5.21 3.47 2.60 1.74 1.30 1.04 0.87
7.0 0.302 6.04 4.03 3.02 2.01 1.51 1.21 1.01
7.5 0.347 6.94 4.62 3.47 2.31 1.73 1.39 1.16
8.0 0.395 7.89 5.26 3.95 2.63 1.97 1.58 1.32
8.5 0.445 8.91 5.94 4.45 2.97 2.23 1.78 1.48
9.0 0.499 9.99 6.66 4.99 3.33 2.50 2.00 1.66
9.5 0.556 11.13 7.42 5.56 3.71 2.78 2.23 1.85
10.0 0.617 12.33 8.22 6.17 4.11 3.08 2.47 2.06
10.5 0.680 13.59 9.06 6.80 4.53 3.40 2.72 2.27
11.0 0.746 14.92 9.95 7.46 4.97 3.73 2.98 2.49
11.5 0.815 16.31 10.87 8.15 5.44 4.08 3.26 2.72
12.0 0.888 17.76 11.84 8.88 5.92 4.44 3.55 2.96
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Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların
kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması

Ton

Yapım ġartları: Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için
demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inĢaat yerindeki yükleme, yatay ve düĢey taĢıma, boĢaltma, iĢçilik,
yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı:
ÖLÇÜ:
1) Betonarme detay resimlerine göre kroĢeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.
2) Çelik çubukların ağırlıkları aĢağıdaki cetvelden alınır.
3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.
4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat analizde dikkate
alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.
Çap (Ø)Birim Ağırlığı
mm Kg/m
8 0,395
10 0,617
12 0,888
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Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların
kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.

Ton

Yapım ġartları: Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için
demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inĢaat yerindeki yükleme, yatay ve düĢey taĢıma, boĢaltma, iĢçilik,
yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı:
ÖLÇÜ :
1) Betonarme detay resimlerine göre kroĢeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.
2) Çelik çubukların ağırlıkları aĢağıdaki cetvelden alınır.
3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.
4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat analizde dikkate
alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.
Çap (Ø)Birim Ağırlığı
mm Kg/m
14 1,208
16 1,578
18 1,998
20 2,466
22 2,984
24 3,551
26 4,168
28 4,834

Sayfa 6
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İmalatın Cinsi

Lama ve profil demirlerden çeĢitli demir iĢleri yapılması ve
yerine konulması

Birim
kg

Yapım ġartları: ÇeĢitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeĢit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve
bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri iĢlerin yapılması için demir
perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı, iĢyerinde yükleme, yatay ve düĢey taĢıma, boĢaltma, iĢçilik, yüklenici genel
giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı :
ÖLÇÜ:
Ġmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır.
NOT:
Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki
ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7
den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece
kabul edilmesi Ģartıyla tartı esas alınır.

