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IŞIKLI KUTU HARF TABELASI

rrxNix şanrNaıvıtsi

l- AMAÇ: DHMİ Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğü terminal binasının kara
rc hava taraljnda bulunan ıoplam 2(iki) adet "ŞlRNAK ŞERAFETTiN ELÇi
HAVALİMANI / AIRPORT" ışıklı kutu harf tabelasının yenisi ile değiştirilmesi işidir.

2- IŞIKLI KUTU HARF TABELASI ADET ve EBATLARI:

"ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALiMAN] / AIRPORT" lşıkll kutu harf tabelasının
toplam uzunluğu 22 metredir. Harflerin miktarisayı, yükseklik ve derinliği aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir.

KULLANILACAK
HARF

MİKTAR BoY /

YüKSEKLiK
DERINLIK /

GENİŞLiK
Ş 4 ADET 75 cm 10 cm
I 6 ADET 75 cm l0 cm
R 8 ADET 75 cm 10 cm
N 6 ADET 75 cm 10 cm
A 12 ADET 75 cm 10 cm
K 2 ADET 75 cm 10 cm
E 6 ADET 75 cm 10 cm
T 6 ADET 75 cm 10 cm

2 ADET 75 cm 10 cm
L 4 ADET 75 cm l0 cm
Ç 2 ADET 75 cn-ı l0 cm
H 2 ADET 75 cm l0 cm

2 ADET 75 cn l0 cm
I 6 ADET 75 cm l0 cm
M 2 ADET 75 cm l0 cm
P 2 ADET 75 cm 10 cm
o 2 ADET 75 cn-ı l0 cm
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KULLANILACAK
KARAKTER

MIKTAR BoY/
YÜKsEKLiK

DERiNLİK/
GENİŞLİK

l 2 ADET 90 cm l0 cm

3- GENEL Öznı-ı-İxrBR:

. Üretimde kullanılan malzemeler l. sınıf kalitede malzeme olacaktır.
o Ürünün şartnamede belililen özelliklere ve numunesine uygun olarak imal edilmediği

tespit edildiğinde ayrı bir ücret talep edilmeden. yüklenici tarafindan yenisiyle
değiştirilecektir.

o Malzemelerin montaj ı/kurulumu yüklenici firma tarafından yapılacak, gösterilen
kurulum yerinde montaj için gerekli tüm malzeme ve işçilik aynca ücret istenmeksizin
yüklenici fi rma tarafindan karşılanacaktır.

ı Malzemeler bildirilen adrese ücretsiz sevk edilecek ve sevkiyat, montaj sırasında
oluşabilecek hasarlar fi rmaca karşılanacaktır.

. Ürünlerin garanti sihesi en az 2(iki) yıl olmalıdır.

4- TEKNiK Öznııİxı-nn:

o lşıklı Kutu Harf Tabelası KIRMIZI renk olacaktır.
. Elektrik düzeneği. kablo ve içten aydınlatma sistemi yenisi ile değiştirilerek standartlara

uygun biçimde ıakı Iacakt ır.
o "ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇi HAVALİMANI / AIRPORT'' ışıkh kutu harf tabelası

terminal binasının kara tarafina l (bir) ve hava tarafına 1(bir) olmak üzere toplam 2(iki)
adet imal edilerek takılacaktır.

o Haıflerin aydınlatma sistemi MERCEK LED AMPUL olacaktır.

5- ÖZELŞARTLAR:

Yüklenici, işin gerektirdiği sayıda teknik eleman, kalifiye usta, yardrmcı ve işçiyi temin
edecek olup; ayrıca kendisi veya bir yetkilisi işin başında bulunacaktır.
Yfülenici; işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine göre her türlü
güvenlik önlemlerini almakla yükümlü ve sonuçlardan sorumlu olacaktır. Yfülenici
kullanacağı tüm araç gereçleri. bunlara ait standartlara uygun sarf malzemelerini kendisi
karşılayacak ve Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) işyerinde bulunduracaktır.
Yüklenici montaj yaptığı süre içinde. mevcut diğer imalatlara ve üçüncü şahıslara zarar
vermenıeyi taahhül etmiş olup; aksi halde diğer imaiatlara ve üçüncü kişilere vermiş
olduğu zararlardan doğrudan sorumlu olacaktır.
Yüklenicinin çalıştıracağı personelin SSK giriş ve primleri ile her türlü resmi harç ve
vergiler yükleniciye ait olup; çalıştırdığı işçilerin ücretlerini, her türlü kanuni kesintileri
(vergi, sigorta vb. gibi) eksiksiz ödemekle yükümlüdür.
Yüklenici, taahhüdündeki işi Havalimanı Müdürlüğü'n{ln onayı olmadan kısmen veya
tamamen başkasına devredemez.



6_ ÖDEME YERi ve ŞARLARI:

Yükleniciye yapılacak her türlü ödeme Şımak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğü
Mali İşler Birimi tarafından yapılacaktır.

Geylani MALGİR
Memur

Levent KARAÇAM
Şef(Destek)


