
T.C. 
SA Ğ LIK  BAKANLIĞI 

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Patnos Devlet Hastanesi

ŞUBE : 85724094/ 04.02.2021
KONU : Fiyat Teklifi

FİY A T  T E K LİFİD İR

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan 
Acil Bölümündeki Kısmi Tadilat ve Onarım işi 4734 sayılı İhale Kanununun 22/D maddesi 
kapsamında alınacak olup, söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 08.02.2021 tarih 
ve saat 10:00 kadar patnosdh@hotmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.
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1 Acil
Bölümündeki 
Kısmi Tadilat 
ve Onarım işi

Adet 11

Firma Yetkilisi 
İmza/Kaşe

1- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satmalma Birimine veya 
görevlilere vermesi gerekmektedir.

2- Teklifler (rakam yazı ile ) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
3- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
4- Alımlar http://www.agriihale.gov.tr e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale yönetim sisteminde 

ilan edilmektedir.
5- Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
6- Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen 

süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan 
diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
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TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)
İşin Adı: PATNOS DEVLET HASTANESİ ACİL TADİLATI YAPIM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI>BİNA İNŞAAT -MEKANİK-ELEKTRİK 0  ̂ „
İMALATLARI Sayfa 1 / 2

S.

No
Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı

Pursantaj

(%)
1 Özel poz 10 mm tek kat alçı duvar lev.metal iskeletli giydirme duvar yapılması m2 30.84

idarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U-profıllerinin (TU28) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm 
aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, Tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi, sabitleme öncesi TU28 profillerinin 
ve 9.5cm'lik agrafların altma 50 mm Tik ses yalıtım bandı yapıştırılması, agrafların yatayda 60 cm aralıklarla 
düşeyde en fazla 125 cm aralıklarla vida ve plastik dubel ile mevcut duvara sabitlenmesi, agraf kanatlarının 
giydirme duvar konumuna göre kıvrılarak ayarlanması, TC60 profillerinin agrafların iki kanadı araşma 
yerleştirilmesi ve TU28 profillerinin araşma geçirilmesi, agrafların TC60 profillerinin her 2 kanadına agraf vidası 
ile sabitlenmesi, 10 mm Tik alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25 mmTik borazan vidalarla 
sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm’den fazla 
boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek 
yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluşturulması her 
türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit genel giderleri 
ve kân dâhil, 1 m2 fiyatı:

2 27.525/1 Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten kaplama 
yapılması m2 171.1

Beton, tuğla duvar vb. yüzlere (Poz no: 10.102) 10 mm kalınlığında perlitli alçılı tek kat sıva yapılması, 1/3 perlitli 
alçı (Poz no:10.102) + 2/3 saten alçı (Poz no:10.061/2) karışım harcı ile 9 mm kalınlığında ikinci katın çekilmesi, 
sıva merkezlerinde köşe profili farklı malzeme geçişlerinde sıva filesinin konularak ve üzerine 3 mm kalınlığında 
(Poz no: 10.061/2) saten alçı kaplama yapılması, zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve 
zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kân dâhil, 1 m2 
fiyatı: ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır. 2) Doğrama 
pervazlan ve varsa ahşap süpürgelik altmda kalan sıva yüzeyleri hesaba katlin-. 3) Bütün boşluklar ve diğer cins 
kaplama yüzeyleri düşülür.

3 15.230.1001
9 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar 
yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm2 ve 600-900 kg/m3, 
900 kg/m3 hariç)

m2 85.55

Teknik Tarifi: Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar 
yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, 
araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m2 den küçük boşluklar düşülmez. Projede belirtilen bütün 
10 luk duvarlar için geçerlidir.

4 Özel Poz 90x220 Tek kanatlı ahşap kapı imalat ve montajı Adet 8
Teknik Tarifi: Teknik çizimde belirtilmiştir.

5 35.170.1105 Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akışı en 
az 3300 İm, tüketim değeri en fazla 36 w olan) Adet 10

Teknik Tarifi: Bütün led armatürler; ENEC sertifikalı veya TSE ürün belgeli veya akredite bir belgelendirme kuruluşu 
tarafından ürün belgesine haiz olan sürücülü ve sürücü PFC değeri en az 0,95 olacaktır. Kullanılan ledler IESNA LM- 
80 belgeli olacaktır. Armatürlerin kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L70) saat, 
armatür renksel geriverim değeri (CRI) en az 80 olacaktır ve homojen ışık dağılımına sahip olacaktır. Armatürler TS 
EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarına, armatür sürücüleri TS EN 61347-1 ve TS EN 
61347-2-13 standartlarına ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili 
yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmjş olacaktır. Armatürler akredite bir 
labaratuvardan alınmış IESNA LM-79 standartlarına uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, İP koruma 
derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardına, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardına göre 
yaptırılmış olacaktır. Ayrıca armatürler Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun 
üretilmiş olacaktır.

6 35.185.1110 Sıva üstü normal anahtar Adet 10

Teknik Tarifi: Birim Fiyat No.:35.185.1110 ile aynı, yalnız sıva üstü normal anahtar.
7 25.100.1012 45x55 cm Yarım Ayaklı Tk lavabo Adet 2

Teknik Tarifi: Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalı, beyaz renkte, Lavabo montaj dubel 
ve vidası ile birlikte, birlikte işyerinde temini, yerine montajı. Lavabo takımı içerisine batarya dahildir. Kullanıma
hazır bir şekilde teslim edilecektir. ,  -
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TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)
İşin Adı: PATNOS DEVLET HASTANESİ ACİL TADİLATI YAPIM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>lNŞAAT İMALATLARI>BİNA İNŞAAT -MEKANİK-ELEKTRİK
İMALATLARI

S.

No
Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı

Pursantaj

(%)
8 25.305.2101 Pn 20 polipropilen 1/2" 020/3,4 mm temiz su boruları m 35

Teknik Tarifi: TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7 TS EN ISO 15874-2‘ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve 
Sağlık Bakanlığından içme suyu .borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların 
işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru 
uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj 
malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

9 204.1007 Sabit contalı sert pvc 100 plastik pis su borusu dış çap 0200 mm et 
kalınlığı 3,9 mm kullanım yeri B m 30

Teknik Tarifi: Boru ve ekleme parçaları TS EN 1329-1'e uygun sert PVC 100 plastik, basit fabrikasyon "U 
konumlu.TS EN 681-1'e uygunluk belgeli contası ve PVC sekman ve kapak ilaveli pis su borularının işyerinde temini 
ve yerine montajı

10 35.185.1202 Sıva üstü topraklı priz Adet 10

11 Özel Poz Sıva üstü prizlere elektrik hattı çekilmesi m 80
Teknik Tarifi: Projede belirtilen masa yanlarına uygun olarak konumlandırılacak sıva üstü prizlere elektrik ve 
topraklama hattı çekilmesi

12 Y.16.050/13 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya 
yapılması (iç cephe) M2 120

Teknik Tarifi: Eski boyalı yüzeylerin tel fırça, zımpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli alçı tamirinin 
yapılması, zımparalanması, 0,150 kg su bazlı astar sürülmesi, istenilen renkte 0,100 kg l.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı 
mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı.

13 V. 1884/04 90*90 Cm Kare Duş Teknesi İçin Duşakabin 6 Mm Temperli Camlı adet 3
Teknik Tarifi: Duş teknelerinin duvara dayalı olmayan yüzeylerinin üzerine yapılmak kaydıyla 6 mm temperli camlı 
beyaz profilli,profiller TSE EN 755-1 aliminyum elektrostatik beyaz toz boyalı olacak. Yükseklik duşa kabin için 
takriben 1,8 mt olacaktır. Batarya ve duş başlığı olacak, şekilde yerine montajı ve işler halde teslimi.

14 Özel Poz 140 cm genişliğinde otomatik sürgülü kapı yapılması adet 2
İzolasyon odası girişine 2 adet tek kanatlı sürgülü (Yataklı sağlık tesislerine uygun olacak şekilde)kapı 
takılması. Kapılar hava sızdırmayacak şekilde silikonlanmalı ve boşluk bırakılmamalıdır. Nakliye montaj 
dahil.

15 Özel Poz Kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı, 35 x 55 cm. adet 1
Üzerine rezervuar konabilir aralıklı beyaz renkte (Sırlı seramikten) fayanstan, kalite belgeli, taşı; en az 13 lt.lik 
fayanstan komple rezervuarı sert plastikten oturma yeri ve kapağı; 15 lt.lik pirinçten kromajlı kalite belgeli 
rezervuar ara ve taharet muslukları bakır borusu, rozetleri ve kromajlı tespit vida ve takozları ile birlikte işyerinde 
temini, yerine montajı ve işler halde teslimi.
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9 CM BIMSBETON ÖRÜLEREK ALÇI VE SATEN 
UYGUN RENKTE BOYANACAK 
GEREKLİ KAPI İMALATLARI YAPILACAK p  
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9 CM BIMSBETON ÖRÜLEREK ALÇI VE SATEN 
V U R U LM A K uYGUN RENKTE BOYANACAK 
G EREKLİ KAPI İMALATLARI YAPILACAK

. 10 CM ALÇIPAN DUVAR YAPILACAK SATEN ALÇI ÇEKİLİP 
UYGUN RENKTE BOYANACAK [|

9 CM BIMSBETON ÖRÜLEREK A)JÇI VE SATEN VURULACAK 
UYGUN RENKTE BOYANACAK ||
GEREKLİ TESİSATLAR DÖ ŞENECEK 

’ GEREKLİ KAPI İMALATLARU YAPILACAKTIR.
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