BEZİRGANBAHÇE KONUTLARI SİTE YÖNETİMİ
MEKANİK TEKNİK ŞARTNAMESİ
GENEL: Bezirganbahçe Konutlarında Temiz su tesisatları yenilenmesi işi
BLOK SAYISI

: 55 BLOK

KONUT SAYISI : 2640
BLOK KONUT : 48
KAT SAYISI

: 12

ŞAFT EBAD

: 60X60

YAPILACAK İŞLERİN DETAYLARI AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
1. MEKANİK TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMELERİ
ASHRAE, DIN ve TSE standartlarının ilgili bölümleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı BF tarifleri, teknik
şartnameleri, Sağlık Bakanlığı Teknik Şartnameleri ve yürürlükteki yönetmelikler açıkladıkları oranlarda bu
şartnamenin doğal ekleridir. Tesisatın genel yerleşim düzeni mevcuttaki imalat sökülerek ekli projeye ve yerinde
keşif yapılarak teknik ekibin isteğine uygun olacaktır. Bu bölümde belirtilen teçhizat, malzemeler ve donatım,
şartnamelerine uygun olarak temin edilecek, idareye eksiksiz ve çalışır bir şekilde tam ve doğru olarak tesis
edileceklerdir.
2. GENEL HUSUSLAR
İSTANBUL HALKALI BEZİRGANBAHÇE KONUTLARI SOĞUK SU tesisatı değişimi işlerine ait ekipmanlar
şartname ekindedir. Söz konusu tesisat değişimi işinde mevcut tesisat durumu kolon şeması vb. ekipmanlar baz
alınarak yeni tesisat tesis edilecektir.
Teknik şartname, mahal listesi, varsa uygulama projeleri, detay projeleri, bir bütün olarak değerlendirilmelidir.
İmalatlar varsa onaylı uygulama ve detay projelerine, projede belirtilen notlara, teknik şartnamede belirtilen
hususlara, mahal listesine bağlı mühendislik fen ve sanat kaidelerine olarak yapılacaktır.
1.

İmalatlarda kullanılacak malzemeler ve malzemelere ait markalar tüm TSE ve TSEK CE vd
standartlara uygun aynı kalitede en az 3 (Üç) alternatifli marka model vs. oluşacaktır.

2.

Yüklenici, malzemeleri iş programlarını aksatmayacak şekilde planlamalı herhangi bir
mağduriyete mahal vermemelidir.
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3.

Tüm malzemeler ISO standartlarına uygun olacaktır. Bütün imalatlar; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve
Millî Savunma Bakanlığı Birim Fiyat Tarif ve İlgili Şartnamelerine uygun olarak, kusursuz, eksiksiz,
sanat ve fen kurallarına uygun yapılacak ve tam çalışır vaziyette teslim edecektir.

4.

İmalat yapılmak üzere teslim edilen mahalde her türlü güvenlik ve yangın tedbiri yüklenici tarafından
alınacak ve güvenlik önlemlerine azami dikkat edilecektir.

5.

Yüklenici çalıştırdığı işçilerden bizzat sorumlu olup, elemanlarını denetim altında tutacak, iş
mahallinden başka yerde bulundurmayacaktır.

6.

Gerektiğinde mesai saatleri dışında da yüklenicinin çalışmasına izin verilecek, ancak bunun için
işverenin müsaadesi alınacaktır.

7.

İşin yapımı sırasında Yüklenici mevcut sistem ve çevreye zarar vermemek için azami itinayı
gösterecek, herhangi bir hasar durumunda zarar Yüklenici tarafından bedelsiz olarak karşılanacaktır.

8.

Söküm yapılacak imalatlar aynı mahal içinde bulunan diğer imalatlara hasar vermeyecek şekilde
sökülecek, söküm sonucu kullanılamayacak hurda malzeme bina sığınağında toplanacak tutanak ile
teslim edilecektir.

9.

Yüklenici işin kesin kabulüne kadar malzeme ve tesisatlardan sorumludur. Yapacağı tesisatlar ve
kullanacağı malzemeler birbirleri ile ve mevcut sistem ve tesisatlarla uyum içinde, eksiksiz çalışır
durumda olacaktır. Uyumsuzluktan doğacak tüm gecikme ve zararlar yükleniciye ait olacaktır.

10. Tesisatın yapımından sonra sistemler arasında bir uyumsuzluk olması durumunda yüklenici
tarafından bedelsiz olarak düzeltilecektir.
11. İşin tamamlanması teslim edilmesi ile başlayan kabul süresi yasalarda belirtilen olan garanti süresi 2
yıldır. Yüklenici 2 yıl süreyle kullanma hatası dışındaki arızaları derhal bil bedel gidermekle
sorumludur.
12. Teknik Şartnameler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamelerine ek olarak
hazırlanmıştır. Şartnameler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnameleri arasında
uyumsuzluk olması halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnameleri geçerli olacaktır.

3.STANDARDA UYGUNLUK
Malzeme ve teçhizat PPRC PN 20 poliprolen BORULAR İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR. Tüm malzeme ve
ekipmanlar Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve TSEK CE standart ve normlarına uyması 1.sınıf marka ve
malzemeler olması gerekmektedir ve uygunluğun kanıtı olan belgenin site yönetimine sunmalıdır.

4.UYGUNLUK BELGELERİ
İmalatçıdan sağlanacak malzeme ve teçhizatın bu şartnamenin gereklerini kanıtlayan belgeleri işveren
isterse sunulacaktır.
Genel olarak teçhizatın tüm kapasitesi ve teçhizat tipi mevcut tesisat baz alınarak fen ve sanat kaidelerine uygun
yapılacaktır.
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5. İŞLETME VE BAKIM
SİTE YÖNETİMİ istediği takdirde yeni tesis edilen soğuk su tesisatı ile ilgili işveren yükleniciden yaptığı iş
ile ilgili işletme bakım sorumluluğu sözleşmesi yapabilir bu konudaki tasarruf işverene aittir.

6. NAKLİYE VE DEPOLAMA
Teçhizat ve malzeme, YÜKLENİCİ ve imalatçının önerileri doğrultusunda dikkatle taşınacak, uygun şekilde
depolanacak ve montajdan önce ve montaj sırasında zedelenmeyi önleyecek şekilde korunacaktır. Zarar gören
ya da bozuk parçalar değiştirilecektir.

7. İŞİN KAPSAMI
a)

Yüklenici, işe başlamadan önce mevcut tesisatı kontrol edecektir. İş planı yapacak site sakinlerini mağdur
etmemeye dikkat ederek üretimi yapmaya özen gösterecektir. İş programını site yönetimine önceden
sunacak ve onay alacaktır.
b) Yüklenici mevcut deliklerin yerlerini kontrol edecek, ilave delik açma gerektiği durumlarda herhangi bir
nedenle bu deliklerin büyütülmesi veya yeni delik açılması gerekiyorsa onay alacaktır.
c) Yüklenici, İŞVEREN tarafından söz konusu onayı almadan hiçbir şekilde kendiliğinden delik büyütme veya
delik açma işlerine girişmeyecek, giriştiği takdirde doğabilecek her dolaysız veya dolaylı zarardan
sorumlu olacaktır.
d) Yüklenici, onay alarak yapacağı delik büyütme veya yeni delik açma işlerini büyük bir titizlikle yapacak,
açılan delikler düzgün geometrik şekilli ve ancak ihtiyacı karşılayacak büyüklükte olacaktır.
e) Yüklenici bu amaçla delik tabancası, KAROT, matkap, vb. gibi düzgün delik açmaya yarayan aletler
kullanılacaktır. Yanlış yerde gereğinden büyük ve düzgün olmayan bir biçimde açılmış deliklerin
kapatılması veya onarılması yaptırılacak ve bedeli Yüklenicinin hakkedişinden kesilecektir.

8. TESİSAT UYGULAMA VE DEPOLAMA
8.1- Borular
a)

Borular şantiyede düzgün ve temiz bir şekilde depolanmalıdır. Kullanma esnasında yerde toz toprak içine
konmamalıdır. Hayatı ve araç trafiğini olumsuz etkilememsi dikkat edilmesi gerekmektedir.
b) Boru uçları düzgün kesilmiş, çapak sız ve temiz olmalıdır. Şayet kullanılacak durum oluşursa Fittingsler
için de bu şartlar geçerlidir.
c) Diş çekilmiş boru uçları geçici olarak plastik tapalarla korunmalıdır.
d) Boru içleri montaj anında ve sonrasında her türlü darbe ve zararlara karşı korunmalıdır.
e) Boruların içleri ve dışları temiz tutulmalı, (Projede olmasa bile gösterilen veya gösterilmeyip yüklenici
tarafından uygun görülen) Boru ve taşıyıcı unsurların uygun şekilde detayla montajına dikkat etmelidir.
f) Boru montajı sonrasında sistemde çapak vb. tıkanıklık veya problem çıkması halinde yüklenici kendi
hesabına bunu halletmekle yükümlüdür.
g) Tüm boru sistemi temiz ve iç kısmında herhangi bir engel olmamalıdır. Boru uçları kesildiğinde çapaklar
alınmalı ve temiz bağlantı yapılmalıdır. Sonradan oluşacak tıkanmalara mahal verilmeyecektir.
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Tesisatın cinsine göre kullanılacak boru tipleri aşağıdaki belirtilmiştir;
8.2- Tesisat Cinsi
Kullanılacak Boru

: PN 20 PPRC Tip Boru (kompozit boru)

Sökülecek Boru

: Dikişli galvaniz boru sökülecektir

8.3- İmalat Tarifi
(Yüklenici; İmalat tarifini bir A4 sayfada özet şekilde malzeme ve sırasına uygun şekilde anlatacaktır.)
Her bloğa giren iski’ye ait kangal su borularından sonra, sıhhi tesisat için kullanılan mevcut galvaniz
boruların, hidrofor ve su deposu arasındaki mevcut boruların değiştirilmesi işidir. (Mahalde metal boru
kalmayacaktır)
a) Makine dairesi mevcut yerindeki akış şeması baz alınacaktır.
b) Mevcutta kullanılan sıhhi tesisat borularının tamamının demontajı yapılarak, site yönetiminin
belirlediği Bodrum katta sığınak olarak kullanılan yere bırakılacaktır. Sorumlu personele tutanak ile
teslim edilecektir. Sorumlu personel resimlerini çekerek yönetim ile paylaşacaktır.
c) Kullanılacak malzeme cam elyaf hammaddeli Polipropilen Kompozit PPRC boru olacak ve 20 bar
basınca dayanıklı olacaktır. Kullanılacak boru ve PPRC yardımcı malzemeleri DIN4102 ve TSE
belgelerine sahip olacaktır.
d) Kullanılacak ¾” vanalar minimum 16 bar basınca, 11/2” ve üzerinde kullanılacak vanalar 20 bar basınca
dayanıklı olacaktır. Kullanılacak vanalar TSE belgesine sahip olacaktır.
e) Tesisat odasındaki mevcut vanaların, çek valf ve filtrelerin tamamı değiştirilecektir. (Hidrofor
hatlarında bulunanlar da dahil.)
f) Şaft girişlerinde ve tesisat odasında bulunan kesme Vanaların ön veya arka kısmına ileride arıza veya
değiştirilmesi durumu göz önüne alınarak vana çapında PPRC oynar başlıklı dış dişli rekor kullanılacaktır.
g) Gerektiği durumlarda (Filtre ve çek valf için) ürün galvaniz malzeme olmak koşulu ile konik rekor ve nipel
kullanılabilir.
h) Ana hatta mevcuttaki vanalar haricinde 1 adet 2” vana ilave edilecektir.
i) Tesisat şaft girişlerine kadar tüm borular DN63 (2”) olarak imal edilecektir.
j) Şafta girmeden DN50 (11/2”) çapına düşürülerek ve her şaft girişine PPRC oynar başlıklı dış dişli rekor
koyulduktan sonra 11/2” küresel vana koyularak şafta girilecektir.
k) Her bir şaftın son katına kadar DN50(11/2”) polipropilen boru ile imalat yapılacaktır.
l) Her blokta bulunan tesisat odası ve her şaft için aynı uygulama gerçekleştirilecektir.
m) Her daire için 50x25x50 PPRC inegal te kullanılarak sırasıyla 25x3/4” dış dişli rekor, ¾” şiber vana, ¾”
basınç düşürücü, ¾”(son 6 kat hariç) sayaç rekoru kullanılacaktır. Sayaç sonrasında ¾” sayaç rekoru, ¾”
küresel vana kullanılarak daireye bağlanacaktır. (Basınç düşürücüler manometreli olmayacaklardır.)
n) Daire tarafında kullanılan 25x3/4” dış dişli rekor ihtiyaç duyulması halinde değiştirilecektir.
o) Tesisat odasından şafta giderken boruların sabitlenmesi için uygun çaplarda trifonlu veya somunlu
kelepçe kullanılacaktır. Kullanılan somunlu kelepçeler rotil çubuğu ve çelik dübel ile tavana
sabitlenecektir. Şaft içerisinde kalan borular içinse uygun çaplarda trifonlu kelepçe ile duvara
sabitlenecektir. Boruların zaman içerisinde sarkmasını veya esnemesini engellemek için 1,5 metreyi
geçmeyecek şekilde kelepçe atılacaktır.
p) Tesisat odasında bulunan yangın hattının demontajı yapılarak DN63 (2’’) boru ile imalat yapılacaktır.
q) Yangın su saatinin yenilenmesi neticesinde (İSKİ talebi) projesine uygun resimler ile gösterildiği şekilde
yeniden montajı yapılacaktır. Montaj hidrofor odası hol kapısı yanına montajlanacaktır. (RESİM 7-8)
r) Dosyaya ek verilen taslak proje sunulmuştur. Yapılması talep edilen imalatın yaklaşık tarifi içindir. Boru
metrajları ve yardımcı eleman adetleri imalat yerinde keşif yapılarak Site yönetiminin teknik ekibi ile
görüşülüp, teklif alınacaktır.
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8.4- Askı, Kelepçe ve Konsollar
Duvara ve tavana taşıtılacak boru ve boru demeti için mütemadi vidalı çelik çubuklar, delikli profiller ve
lastik contalı boru kelepçeleri vb. doğalgaz kelepçeleri kullanılarak yapılacaktır.
a) Taşıyıcılar beton ve uygun duvarlara taşınacak yükün cinsi ve yönüne uygun dübellerle bağlanmalıdır.
b) Taşıyıcı üzerinde birden fazla boru olması halinde aralıklar en küçük boruya göre seçilir. Bütün taşıyıcılar
boruların serbest hareketine mâni olmayacak şekilde yapılıp takılmalıdır.
c) Sabit noktalar bu genel kuralın dışındadır.
d) Taşıyıcıları vana vb. gibi elemanların yakınına konmalı ve ağırlıklar boruya taşıtılmamalıdır.
e) Her iki tarafında 1 m’den uzun boru bulunan dirseklere destek konmalıdır.
f) Taşıyıcı sistemlerinde kullanılan bütün cıvata, somun ve vidalar kadmiyum veya galvaniz kaplanmış tip
seçilmelidir.
8.5- Vanalar
a)

Bütün vanalar tamir ve değiştirilme kolaylıkları sağlanmış kolay sökülür ve ulaşılır şekilde monte
edileceklerdir.
b) Vanalar boru çapına eşit çapta seçileceklerdir.
c) Vidalı vanalar boru donatımından sökülebilmeleri için rakorla bağlanacaklardır.
8.6- Küresel Vanalar
TSE kalite belgeli, akışkanın basınç ve sıcaklığına göre gövdesi pirinçten, bronzdan, döküm demirden veya
çelikten mamul, contası, parlatılmış bronzdan veya paslanmaz çelikten mili, supap ve supabın oturduğu bileziği
olan, vidalı veya flanşlı, en az PN16, sızdırmaz, tam geçişli küresel vanaların temini ve çalışır halde teslimi.
9. HİDROFORLAR
Depo odasında yangın ve Temiz su için kullanılan hidroforlarımızın mevcut durumlarını inceleyerek
yenilenmesi ve çalışır durumu getirilmesi sağlanacaktır. Değişimi söz konusu olabilecek ürünler içinde site
yönetimi teknik ekibi ile görüşülerek bilgi verilecektir. Yüklenici tamir edilebilir veya deşmesi şart olan
hidroforlarımızı için fiyat teklifinde, birim fiyat şeklinde sunacaktır. Aynı durum genleşme takları içinde
uygulanacaktır. Yapılacak incelemede genleşme taklarının değişimini gerektiren durumlarda fiyat teklifinde, birim
fiyat şeklinde teklifini sunacaktır. Değişen her ürün ve parça için yüklenici 2 yıl garanti verilecektir.
10. YÜKLENİCİ BÜNYESİNDE ÇALIŞACAK PERSONELLER:
Yüklenici firmanın sahada çalıştıracağı tüm personellerin firma bünyesinde sigortalı olması zorunludur.
Çalışan personellerin, inşaat sahasında alınacak tüm tedbirlere, iş güvenliği uygulamalarına harfiyen uyması
gerekmektedir. İnşaat sahasında meydana gelecek iş kazaları yüklenici sorumluluğunda olacaktır. Malzeme
taşıması ve istiflenmesi konularında site sakinlerinin yaşam haklarına engel olmayacak şekilde tedbirlerin
alınması şarttır. Mesai saati bitiminde paydos eden personeller iş sahalarını düzenli tertipli, temiz ve yaşamı
engellemeyecek şekilde bırakmalıdır. Aksi durumda firmaya ihtarda bulunulacaktır.
11. MARKALAR

Yüklenici vereceği teklif içerisinde 4 ayrı marka için, ayrı fiyat tarifesini sunacaktır.
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MALZEME LİSTESİ

1

PPRC Boru
PN 20 poliproplen borular

2

3

3/4" /25

M

11/2" /50

M

2"

M

/63

Vana
3/4" şiber vana su saati için

AD.

3/4" küresel vana su saati için

AD.

11/2" küresel vana

AD.

2" küresel vana

AD.

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ, ÇEKVALF, FİLİTRE, REKOR
11/2" ÇEKVALF

AD.

2" ÇEKVALF

AD.

2" FİLTRE

AD.

11/2" KONİK REKOR

AD.

11/2" NİPEL

AD.

2" KONİK REKOR

AD.

2" NİPEL

AD.

63MM OYNAR BAŞLI DIŞ DİŞLİ REKOR

AD.

63MM DIŞ DİŞLİ REKOR

AD.

50MM OYNAR BAŞLI DIŞ DİŞLİ REKOR

AD.

50MM DIŞ DİŞLİ REKOR

AD.

3/4'' BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ

AD.

SU SAATİ REKORU

AD.
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YÜKLENİCİ FİRMALARINDAN İSTENİLEN YETKİ BELGELERİ ve TECRÜBELER:
AŞAĞIDA BELİRTİLEN YETKİ BELGELERİ OLAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE
ALINACAKTIR. BELGELER GÜNCEL VİZELİ OLACAKTIR.
1. Firma, 10 yıl boyunca ücreti mukabili yedek parça temin garantisi verecektir,
2. Dış firmanın Türkiye’de yetkilisi veya ortağı olduğuna dair belge ve Firmanın Büro tescil
belgesi,
3. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Garanti Belgesi,
4. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Sicil belgesi,
5. Yüklenici firmanın yetkili kuruluştan alınmış ISO 9001 belgesi,
6. Montaj yapacak firmanın bünyesinde en az 1 adet Makine mühendisi olması,
7. Mevcut Makine mühendisinin, İnşaat Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odasından
alınmış Büro Tescil Belgesi,
8. Makine Mühendisleri Odasından yetkili mühendisler için alınmış SMM Belgesi,
9. Mevcut Makine mühendisinin, Makine Mühendisleri Odasından yetkili mühendisler için ve en
az 10 yıl öncesi itibari ile başlangıcı olmuş SMM Belgesi,
10. Garanti süresi bitiminden sonra ücreti mukabili 10 yıl servis garantisi,
11. Firma ithal edeceği malzemelerde CE işareti bulunacağını belgeleyecektir.
12. Firma CE belgesine sahip olacaktır.
13. Montaj yapacak firmanın İstanbul ilinde Yetkili servisi bulunması gerekmektedir.
14. Site yönetimi yükleniciden Sözleşme bedelinin %3 kadar banka kesin teminat mektubu
isteyecektir.
15. Şartname aldı belgesi. (Teklif verecek firma idareden Şartnameyi temin ettiğine dair belge)
Şartname bedeli Site yönetimi hesabına firma hesabından yatırılacaktır, Elden ödeme kabul
edilmeyecektir. Şartname Bedeli: 1000 TL (Binlira) olarak belirlenmiştir. Elenen firmalara
Şartname bedeli iade edilecektir.
Yüklenici firmanın sektörde en 10 yıl tecrübesi bulunmalıdır ve en az bir adet, iki veya daha fazla
bloklu site, iş bitirme belgesi aranacaktır. İş bitirme hususunda, firmanın kestiği büyük ölçekli fatura
nüshaları teklif dosyasına eklenecektir. Site yönetimi
26. ÖDEME ŞEKLİ VE SÜRE
•
•
•

Ödemeler, 12 aya kadar, nakit ödemeler ile taksitlendirilecektir.
İş Süresi: 12 ay olarak planlanmaktadır.
Hakkediş ve Puantaj sistemi uygulanacaktır.

NOTLAR:
•
•
•
•
•

Şaft içerisinde elektrik ve uydu hatlarının yürütülmesi nedeni ile montaj sürecinde titizlikle
çalışılmalı ve kablo hatları korunmalıdır.
Blok içinde yapılacak çalışmalarda su hattının tamamlanmasına müteakip en fazla 24 saat
süre ile blok suyu kapalı tutulabilir. Montaj kaynaklı sorunlardan doğacak mağduriyetlerden
yüklenici firma sorumlu olacaktır.
Firma 24 aylık bir süre içerisinde meydana gelebilecek tesisat, işçilik ve malzeme hatalarını
garanti edecektir ve yedek parça fatura edilmeyecektir.
İşçilikler ve malzemeler site yönetimi teknik ekibi tarafından anında kontrol edilecektir.
Şartnameye uygun olmayan ürünler imalata alınmayıp site dışarısına çıkartılacaktır

7

8

KOLLEKTÖR

HİDROFORLAR GENEL BAKIMLARI YAPILARAK
ÇALIŞIR DURUMA GETİRELECEK VE TESTLERİ
YAPILARAK SORUMLU PERSONELE TESLİM
EDİLECEKTİR.

9

HİDROFORLAR

KAZAN AYAKLARI PASLANMIŞ VE CİDDİ
MANADA ÇÜRÜMÜŞ DURUMDADIRLAR BU
KISIMLAR İÇİN UYGUN EBTTA METAL AYAKLAR
İMAL EDİLECEK VE YERLERİNE KAYNAK İLE
MONTAJLANACAKTIR

10

HİDRAFOR PANOLARI

11

YANGIN SAATİ MONTAJI

RESİM 7-8

12

13

GEREKLİ BELGELER ONAY SAYFASI

NO:_________

FİRMA ÜNVANI: ________________________________________________________
FİRMA YETKİLİSİ: _______________________________________________________
İLETİŞİM:______________________________________________________________

NO AÇIKLAMA
1

3

Firma, 10 yıl boyunca ücreti mukabili yedek parça temin garantisi
verecektir,
Yurt Dış firman olması durumunda Türkiye’de yetkilisi veya ortağı
olduğuna dair belge ve Firmanın Büro tescil belgesi,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Garanti Belgesi,

4

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Sicil belgesi,

5

Yüklenici firmanın yetkili kuruluştan alınmış ISO 9001 belgesi,

6

Montaj yapacak firmanın bünyesinde en az 1 adet Makine mühendisi
olması,
Mevcut Makine mühendisinin, İnşaat Mühendisleri Odası ve Makine
Mühendisleri Odasından alınmış Büro Tescil Belgesi,

2

7

8
9

10
11
12
13
14
15

ONAY ONAY
FİRMA YÖN.

Makine Mühendisleri Odasından yetkili mühendisler için alınmış SMM
Belgesi,
Mevcut Makine mühendisinin, Makine Mühendisleri Odasından yetkili
mühendisler için ve en az 10 yıl öncesi itibari ile başlangıcı olmuş SMM
Belgesi,
Garanti süresi bitiminden sonra ücreti mukabili 10 yıl servis garantisi
Firma ithal edeceği malzemelerde CE işareti bulunacağını
belgeleyecektir,
Firma CE belgesine sahip olacaktır,
Montaj yapacak firmanın İstanbul ilinde Yetkili servisi bulunması
gerekmektedir,
Site yönetimi yükleniciden Sözleşme bedelinin %3 kadar banka kesin
teminat mektubu isteyecektir,
Şartname aldı belgesi. (Teklif verecek firma idareden Şartnameyi temin
ettiğine dair belge)

14

KULLANILACAK MALZEME MARKALARI

NO:_________

FİRMA ÜNVANI: ________________________________________________________
FİRMA YETKİLİSİ: _______________________________________________________
İLETİŞİM:______________________________________________________________

NO

AÇIKLAMA

MARKA

MODEL

1
2
3
4
5
6
7
8

NOT: 14 ve 15 nolu sayfalar yüklenici tarafından doldurularak teklif dosyasına eklenecektir.
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