
Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Maıkası veya Öze|Iiği mutlaka belirtilmelidir.
Ui}B sorgulamaslna göre en düşük 3 teklifbaz ahnacaktır. SGK ÖdenirÖdenmez tekliftg belirtilecektir.
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sGK Ta.afindan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yük|enici hiçbir hak talebinde

bulunmayacaktür.
TekIifveren i§tekliler }uka.ıdaki tüm maddeIeri şaItslz kabul etmiş sayılacaktır.
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c BLoK 4. KATTA BULUNAN YoĞUN BAK|M YEMEKHANEsi ZEMiN KAPLAMAS|
vE sERvisLERDEKi KABARM ış vE DöKü LM üş srnaıv irı_rni ııı ynpı ı_ırınsı

işı_r niıı r Rir rr «ııı ir şanrııınvı esi

|-25 X 40 CM EBADIND A DüZ YüZEY Li BEYAZ SERAMiK DUVAR KAROSU iLE
FUGALI DUVAR VE CEPHE KAPLAMAS| YAPILMAS(FAYANS VE SERAMiK
YAPIŞTIRICIsI İLE)

Mevcut ince sıva veya benzeri düz satıh üzerine fayans ve seramik yapıştıncısının
sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi 25 x 40 cm ebadında d:üz y;jzeyli beyaz seramik
duvar karolarının duvaı yüzeyine projesine uygun olarak minumum 3 mm derz araları
bırakılarak kaplanması. derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulması,
yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı. işyerinde yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kArı dAhil
NOT: -Hastanemizde kullanılan mevcut seramiğin aynısı kullanılacaktır.

- Servislerdeki kabannış olan seramikler sökülerek istiflenecektir.
-Toplam 150 m' alanda kullanılacaktır.

2-60*60 CM EBADINDA PARLAK GRANIT SERAMIK KAROLARLA FUGALI
DÖŞEME KAPLAMASI

Şartnamesine uygun olarak yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenip ıslatıldıktan sonra
ortalama 2cm kalınlığında(Poz No: l0.013- 10.0l3A,lK)500 kg çimento dozlu harcın serilmesi,
üzerine çimento serpilerek ve nemlendirilerek granit seramik karoların 3 mm lik derz
arahklan ile mastannda ve tesviyesinde döşenmesi. derzlerin çimento ile doldurulması,
yüzeyin temizlenmesi, her tiiırlü malzeme ve zayialı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey
taşıma. boşaltma. işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kArı dAhil
NOT:- Hastanemizde kullanılan mevcut seramiğin aynısı kullanılacaktır.

-Toplam l00 m' alanda kuIlanılacaktır.
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3_KAPI EŞİKLERiNE MERMER YAPILMASI
-Hastane muhtelif yerlerinde bulunan kapılarına mermer eşik yapılacaktır.
-Mevcut mermerlerle aynı renk olacaktır.
-Mermer 2 cm. kalınlığında ve 6 cm eninde olup toplam 30 metre olacaktır.


