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s.No Mal / Hizmet Adl Maktarı Birimi Bİrim
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Tanımıayıcı Fırma ve
uBB

1 YAPI İştfRİ BAKIM VE
oNARlMı

1 ADET

2 BAKIta oNARIM 1 ADET i

Genel
Toplam(KDV

Haric);

Adres: Amşıuma ve Uygulama Ha§ı.n€si o§manbey Kampiıs0 ŞANLIURFA
lnibat telefon: Tcl.:0 (4|4\ 344 4| 65 Faks;0(4l4)34441 69

Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzcmelerin Malkası veya Özelliği mutlaka belirtiLnetidir.
UBB so.gulamaslnı göre en düşük 3 teklifbaz alınacakttr. sGK Ödenir/Ödenmez tekıifre belirtilecektir.
SUT kodu belinilmeyen teklifler dcğerlendirme dışı bırakılacaktr. Pakete dahil olup olmadığı ıeklifte belinilecekir.
sUT fiyaıın! aşaİı teklifler değerlendirme dışı blrak acakiır. odemeİer muayene kabul sonİasr 1-3 Ay arasındadtr.
soK Tamfından UBB'don kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödem€ yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebiıde
bulunmayacaktır.
Teklifveren istekliler yukandaki tiim maddeleri şansız kabul etmiş sayılacaktır.

*Tanımlaylcı firma bilgisi olmalı ve teklifile birlikte SGK sorgulama si§eminiı çıktısı teklifile birlikte verilmelidir.

idare No : 63760.38.32.00.0ı.330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Aıaştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilrniştir.



A BLOK 3.KATTA BULUNAN GENEL CERRAHi sERvİsİ 43-197 İLE 43_198
NoLU oDALARIN ARA DuvARININ KALDIRILARAK BiRı,EşTiniı,lrnsi
işrrniNr .ıir iıvşaar rBxxix şenrxaıırsi

l- pATLAyICIsız çiııoNro HARçLI KaRGiR, HoRAsAN iNşıar vIKIMI
a) Çimento harçlı k6ıgir ve horasan inşaatın patlaytcı madde kullarıılmadan yılılması,

inşaat yerindeki yiikleme, yatay ve düşey taşım4 boşaltm4 her tiirlü işçilik, araç ve gereç
giderleri, müteahhit genel giderleri ve k6n dihil, çimento harçlı kArgir ve horasan inşaatın
yıkılması

b) Yıkımı yapılan yerlerin merkezleri sıva ile diizgiince çıkarılacaktır.
c) Yıkımdan sonıa iki odanın yer PVC leri tek parça olacak şekilde yapıştınlarak

birleştirilecektir.
d) Alçıpan asma tavan tamiratı yapılarak mevcut asma tavana ulumlu hale getirilecektir.

2- EsKi BOYALI yüzEyı-pnı MACUN VE ASTAR UYGULANARAK iKİ KAT
ANTİBAKTERİYEL SU BAZLI iPEK MAT BOYA YAPILMASI

a) Eski boyalı yüzeyin raspa edilmesi, temizlenmesi, gerekirse yıkanması, alçı kmiri
yapılması, amparalanması, 0,125 kg sentetik reçineli astar (renksiz) sürüldüklen sonra,
istenilen renkte 0,100 kg l.kat. 0,100 kg 2.kat su bazlı Vo3-30 fluora polimerler/klora fluora
polimerler (co-polimerler d6hil) ihtiva eden katkrlı ipek mat boya yaprlması için her tiirlü
malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve k6n d6hil

b) Aynı renk boya ile boyanacaktır.

ct Al'B.lRm
İnş. Teinlkeı,l



A BLOK 3.KATTA BULUNAN GENEL CERRAHİ SERVİSİ ORGAN NAKLi
BÖLÜMLERİNE ALÜMİNYUM DOĞRAMA iLE ARA BÖLME YAPILMASI

işı-rnixn dr iNşaar rrxıvix şınrNavrsi

ALÜMiNYUM DOĞRAMA İMALi VE YERiNE MONTAJI

(Elektrostatik toz boyalı İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş
numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve
kalınlık toleranslan bakımmdan mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun
ekstriizyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı aliiminyum doğama profilleri (kasa, kayıt, kanat
profilleri) elektrostatrik toz boyalı ali.iminlum profillerle; her tiirlü bir veya çift eksenli,
normal açılır veya siirme vs. pencere, camekan, kapı kanadı ve kasasrnın v.b. fabrikada imali,
her türlü montaj malzemeleri (epdm iıtili, montajın yapılacağı yerle doğrama arasında ısı, su,
hava sızdırmazlrğı yalıtımını sağlamak için pvc pestili (bitiımlü folyo bant), montaj dübeli
vs.)ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine nakli, her tiiılü m alzeme zayialı,
işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit k6n ve genel giderleri dAhil.

NOT:

l) Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması şartı ile 2
mm ( + %l0) et kalınhğında olacaktır. (taşıyıcı özelliği olmayan cam çıtalan, T bini profilleri,
adaptör profilleri, köşebentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz).

2) Doğamalann köşe birleşimlerinde aliiminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı
yahtımlı olması halinde ısı yalıtımlı profılin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler
preslenmiş olacaktır.

3) Isı yalıtımlı altiminyum profiller en az üç odacıklı olacaktır.

4) Altirninyum imalatı Eloskal aliiminyum rengi olacalıir.

5) Alilminpm imalatı C 60 veya sistem serisi olacaktır.

6) Alüminlum bölmeler ekte gösterilen projedeki gibi yerleşimi yapılacaktır.

7) Boşluklar sedye boyu ahşap lambri(mdf) üstleri kumlarımış 8 mm temperli cam ile
kapatılacaliu

8) Kapı kanadındaki camlara Hastane logosu yapılacaktır,

fuIc AİBAR
İıtş Tc{nlkeıi
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ÇALIŞMA ODASI
A3_ 198

l5,4 m'
A3-197

ÇALIŞMA ODASI
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