TEKNİK ŞARTNAME
1- İşin Konusu:
Gönyeli İlkokulu Derslik Projelendirme Hizmet Alım İşlerinin yapımı konusunu oluşturur.
ab-

Mimari, Statik, Elektrik ve Mekanik Projelerin Yapım İşleri.
Mimari, Statik, Elektrik ve Mekanik Projelerin ayrı ayrı Teknik ve İdari Şartnamelerinin
yazılması, metrajlarının ve keşiflerinin yapılmasını içermektedir.

2- İşin Kapsamı:
Avan projesi hazır olan Gönyeli İlkokulu B ve E Blok detay projelerinin şehir planlama dairesi ve ilgili oda
vizeleri için detay projelerinin çizilmesi (mimari, statik, elektrik ve mekanik), şartnamelerinin hazırlanması
(teknik ve özel idari), metraj ve keşiflerin hazırlanması. Sözleşme makamına projeye uygunluk için onaya
sunulması ve ilgili odalardan vize alınması sağlanacaktır. Proje yapılırken yıkılacak olan binaların diğer
binalara zarar vermeden yapılmasına ve dilatasyonlu imal edilmesine olanak vererek detaylandırılacak.
(Tüm ölçüler yerinde kontrol edilecektir.) Eski binalar yıkılırken girişteki salonun yeni bina ile olan birleşim
detayları proje ekibi tarafından idareye danışılarak çözülecektir.

3- Lojistik ve Zamanlama
a- Hizmetin sağlanacağı yer:
Hizmetin verileceği yer Gönyeli Belediyesi olacaktır.
b- Başlama tarihi ve uygulama süresi:
Öngörülen başlama tarihi sözleşme günü olup tüm işin teslimi 45 takvim gününde yapılacaktır.

4- Gereklilikler:
Teklif verecek olan proje ekibi, çalışması için gerekli olan tüm ekipmanı (bilgisayar, printer, vs.) kendi
imkanlarıyla sağlamakla yükümlüdür. Tüm projelerin baskılarını kendi imkanlarıyla yaparak belediyeye
sunacaktır. Kesin onaylı ve vizeli projelerin, şartnamelerin ve keşiflerin teslimi 3 set olarak dijital ortamda
ve baskı alınmış olarak idareye sunulacaktır.

5- Yönetim/Kontrol ve Nihai Onay:
Denetim Gönyeli belediyesi bünyesinde proje sorumluları tarafından ve/veya Eğitim Bakanlığı sorumluları
tarafından yapılacaktır. Gerek Şehir Planlama Dairesi gerekse ilgili odalardan vize alınması sürecinde azami
hassasiyet gösterilerek verilen süre içerisinde projelerin tamamlanması sağlanmalıdır. Aksi taktirde az
tatilinde yapımı planlanan inşaat ihale süreci etkilenecektir. Bu sebeple verilecek tekliflerde süreler iyi
hesaplanıp iş programı ve çalışmalar buna göre yapılmalıdır. Aksi durumda süre uzatımı verilmeyeceği gibi
hiç istenmemesine rağmen ceza da verilmesi söz konusu olacaktır.

6- Proje bürosu ve belediye yetkilileri ilk toplantısını sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 2 gün
içerisinde yapılacak ve tüm bilgiler ve organizasyon sağlanacaktır. Proje çizilmeye başlandığında
fonksiyonların alınacak kararlara göre düzenlenmesi, gerekli detayların tartışılarak sonuca
bağlanması ve tüm projenin koordineli gitmesi için haftada en az bir kez proje ekibi ile belediye
sorumluları toplantı yapacaktır. Çizilen projeler ve diğer ürünler yapılacak haftalık toplantılarda
değerlendirilip gerekli düzeltmeler yapılacaktır.

7- Tüm projeler vizelenip teslim edilirken proje müellifleri müelliflik devir formu imzalayarak teslim
edeceklerdir ki bir sonraki aşamada Eğitim Bakanlığının bu konuda sorun yaşamaması
sağlanacaktır.

8- Fiyat veriliş şekli aşağıdaki tablodaki gibi verilecektir.

Yapılacak İşler ve Fiyatları:
9-

Projelendirme(TL)
1.

Mimari

2.

Statik

3.

Elektrik

4.

Mekanik
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