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Aşağıda cins ve miktarı belirtilen mal/hizmet kalemleri İdaremiz tarafından satın 
alınacaktır. İdari ve Teknik Şartname incelenerek kalite ve evsaf belirtmek suretiyle KDV 
hariç fiyat teklifinizi en geç 19/1 l/2014/.tarihi saat-14-30'a kadar belirtmenizi rica ederim. 

len V. 

Sıra Malzeme/Hizmet Adı Birimi IVliktarı Birim^iyat Tutarı 

. 1 
Alüminyum doğramadan bölme yapılması (1.70 x 
2.40) Adet 1 

2 
Alüminyum doğramadan bölme yapılması (1.60 x 
2.10) Adet 1 

3 
Alüminyum doğramadan otomatik kayar kapı 
yapılması (0.68x2.10) Adet 2 

4 
Alüminyum doğramadan bölme tamiratı 
yapılması (1.70x2.40) Adet 1 

5 
Alüminyum doğramadan bölme tamiratı 
yapılması (1.60 x 2.10) Adet 1 

6 
Alüminyum doğramadan pencere tamiratı 
yapılması (0.75 x 1.4) Adet 3 

7 
Alüminyum doğramadan kapı tamiratı yapılması 
(0.90x2.10) Adet 2 

8 
Kapı kilidinin temin edilmesi ve yerine takılması 

Adet 3 

9 
Pencere kolunun temin edilmesi ve yerine 
takılması Adet 3 

10 
Canı ve ısı cam temin edilmesi ve yerine takılması 

M2 10 

Toplam: 
Para birimi; TL 
Not: İşin Süresi 20 Gündür. 
1. Teklifimi/c .i;ımga vergisi, reisimi harç, pul ve ulaştırma giderleri dâhildir. 
2. Teklifi m iz 1')/11 /2014. Tarihine kadar geçerlidir. 
3.ihale konıısn için sermayesinin %50sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan 
ediyoruz 
4.aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz. 
5.ihale konıısn î le ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiç bir eylem ve 
oluşum içer is ı ;Kİ j olmayacağımızı taahhüt ediyoruz. 
6.4734 sa> ih ı aınu ihale kanununun 4. maddesindeki"Yerli İstekli"tanımı gereğince yerli istekli durumundayız. 
7.İhale konnsn i^in tamamını teklif mektubumuzun ekinde Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim 
fiyatları ü/cı !,;Jen KDV HARİÇ toplam (rakamla) TL(yazı 
ile) T L bedel karşılığında kabul ve taahhüt ederiz. 

Tarih-lmza: 
Kaşe : 

Malatya Yolu Belediye Sarayı / 23100 Merkez ELAZIĞ 
Tel: (0424) 248 47 01 www.elazig.bel.tr 

http://www.elazig.bel.tr


TEKNİK ŞARTNAME 

1- ) Alüminyum doğramadan bölme yapılması (1.70 x 2.40): Yapılacal< olan bölme renk 

olarak kahverengi veya tonları olacak Yerine montajı yapılacaktır. Orta kısımdan yatay olarak 

ayrılarak iki parça cam takılacaktır. Yapılacak olan doğramaların örnek projeleri ekte 

gösterilmiştir. 

2- ) Alüminyum doğramadan bölme yapılması (1.60 x 2.10): Yapılacak olan bölme renk 

olarak kahverengi veya tonları olacak Yerine montajı yapılacaktır. Orta kısımdan yatay olarak 

ayrılarak iki parça cam takılacaktır.. Yapılacak olan doğramaların örnek projeleri ekte 

gösterilmiştir. 

3- ) Alüminyum doğramadan otomatik kayar kapı yapılması (0.68 x 2.10): Yapılacak olan 

bölme renk olarak kahverengi veya tonları olacak Yerine montajı yapılacaktır.. Yapılacak olan 

doğramaların örnek projeleri ekte gösterilmiştir. 

4- ) Alüminyum doğramadan bölme tamiratı yapılması (1.70 x 2.40): Yapılacak olan tamirat 

yerinde mevcut olan alüminyum doğramadan yapılmış kapı çerçeveleri ve kapılar tekrar 

kesilerek ve işlenerek mevcut olan mahale bölme olarak tekrar yerleştirilecektir. Orta 

kısımdan yatay olarak ayrıldıktan sonra iki parça cam takılacaktır. 

5- ) Alüminyum doğramadan bölme tamiratı yapılması (1.60 x 2.10): Yapılacak olan tamirat 

yerinde mevcut olan alüminyum doğramadan yapılmış kapı çerçeveleri ve kapılar tekrar 

kesilerek ve işlenerek mevcut olan mahale bölme olarak tekrar yerleştirilecektir. Orta 

kısımdan yatay olarak ayrıldıktan sonra iki parça cam takılacaktır. 

6- ) Alüminyum doğramadan pencere tamiratı yapılması (0.75 x 1.4): Yerinde mevcut olan 

pencere kanadı ve kasalarının gerekli bakımları yapıldıktan sonra yerine montajı yapılacaktır. 

7- ) Alüminyum doğramadan kapı tamiratı yapılması (0.90 x 2.10): 2 Adet wc kapısının 

menteşelerinin yönü değiştirilerek kapıların ters açılması sağlanacaktır. 

8- ) Kapı kilidinin temin edilmesi ve yerine takılması 

9- ) Pencere kolunun temin edilmesi ve yerine takılması 

10- ) Cam ve ısı cam temin edilmesi ve yerine takılması: Bina içerisinde bulunan pencere ve 

kapı kasalarının camlarının kırık olanları sökülerek yerine yenisinin temin edilmesi ve yerine 

montajı yapılacaktır. 



170cm 

68 cm 

ALÜMİNYUM DOĞRAMA KAPI ÖRNEKLERİ 


