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TEKNiK ŞAR,I,NANlE

işix a.nı \/E yAptl-.A(,ı\K yElt
'laııirat ve tsakıın İşi

Akçakıle t)evlet l l.ıslancsi Zemİn PVC

1-Mevcutta zarar görmüş kordonlar söküliip yerine yenisi takılacaktır

2- Zem\ıi çökrnüş yerlere tesviye şapı yapılacaktır

3-Kullanrlacak olan malzeme homojen pvc olacaktır

4- Deforme olmuş yer dilatasyonları yenisi ile değiştirilecektir

5-yapılan işlemler sonucuırda su sızıntt testi yapılacaktır

6-Yaklaşık kal,ııak koı,doııu (hastıııeııiıı çcşitli 1,erlt,riııJe1 l5()() nıetredir
3oo (üC_.{u1)

?-Pvc yer ıaınirat alanı (hastaııeniıı çeşitli ıı<ıkıalaı,ında) yaliaşık - 
ın2 \.,

8-Yer dilatasyon sacı (hastanenin çeşitti yerlerinde) yaklaşık 80 nıt

9-Duvar kepi(hastanenin çeşitli 1,erterinde) 200 ıı,etretül

l0-Yapılan işlemler 1 yıl süreyle yi,iü<lenici fimıa garantisinde olacaktır

l l -Kullanılacak malzemeler Tse ve CE belgeli olacaktır

l2- lhaleye girecek olan timıaların öırceden keşif yapmalaıı gerekrnektedir,

13-Yüklenicifirmaişebaşlanladaııöncct.ilngiiveıılikönleıı-ılerinialmaklayiıküınlüdiiı,

l4.Yüklenicilaraflürailıalekomisyorıuurafıl-ıdankarartcbliğiıritakipedenilkişgiiııüdahil
on beş giin içerisiııde işi teslim etmek zorundadır,
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