SARAYDÜZÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YIKIMI İLE MOLOZ TAŞIMA İŞİNE
AİT ŞARTNAME

Konu: Sinop İli Saraydüzü İlçesi 256 ada 29 parsel üzerindeki Toplum Sağlığı Merkezi yıkılması
ile molozların ilgili belediye tarafından gösterilen yere nakledilerek dökülmesi işi.
1-Bina yıkımında patlayıcı madde kullanılmayacak, yukarıdan aşağıya kat eksiltme yıkım
tekniğine göre yapıların zemin altındaki temelleri dahil yıkılacaktır.
2-Yıkım işi süresince iş güvenliğinden yüklenici sorumlu olup, yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş
güvenliği tüzüğüne uygun her türlü güvenlik ve emniyet tedbirleri alındıktan sonra, çevreye ve
insanlara zarar vermeyecek şekilde yıkım gerçekleştirilecektir.
3-Yıkım sahasına inşaat süresince yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne uygun
emniyet şeritlerinin çekilerek çevre emniyet tedbirleri alınacak, İkaz ve uyarı, iş güvenliği
tabelaları koyularak inşaat alanının etrafı yıkım sahasında çalışan görevlilerinin dışındaki
kişilerin çalışma sahasına girmelerini önleyecek şekilde genel şartname hükümleri uyarınca
kapatılarak yıkım alanı çevrilecektir. Yüklenici çalışmaların her türlü aşamasında trafik
güvenliğini sağlamakla sorumludur.
4-Yıkım inşaatı süresince yer altı ve yerüstü tesislerinde (su, elektrik,doğalgaz vb.) meydana
gelecek zarardan yüklenici sorumludur.
5-Yıkım inşaatı süresince, işin kabulünün yapılmasına kadar, komşu veya bitişik yapılara ve/veya
yapı elemanlarına gelebilecek zararı, yüklenicinin'in üstlenmemesi durumunda, idare oluşan zarar
ve ziyan bedelini yüklenicinin hakedişinden ve/veya teminatından kesilecektir.
6-Yıkım işi öncesi ve iş süresince elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, telefon, internet vb altyapı
hatların kesilmesi-bağlanması iş ve işlemlerine ilişkin ilgili idaresiyle yazışmalar yüklenici
tarafından yapılacak olup, işin emniyetine ve çevredeki diğer yapıların, yapılan çalışmadan
etkilenmesine mahal vermemek üzere ilgili her türlü tedbir yüklenici tarafından alınacaktır.
7-Yüklenici yıkımdan çıkan enkaz malzemeleri mevzuatına uygun şekilde Belediyenin ve/veya
ilgili idarenin göstereceği döküm sahasına nakledilecek, enkaz nakliyesi yapılırken çevre ve/veya
diğer yapıların zarar görmesi halinde, meydana gelecek her türlü zararın giderilmesinden
yüklenici sorumlu olacaktır.
8-Tüm imalatlar Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine, Birim Fiyat Tariflerine, Yapı İşlerinde
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.
9-Yıkımdan ve sökümden çıkan her türlü inşaat hurda demiri yüklenicinin tasarrufundadır.
10-Yüklenici, Çevre ve görsel kirliliğin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak. Yıkım esnasında
toz kirliliğinin önlenmesi için sulama vb. işlemleri yapmak ve gerekli tedbirleri almakla
yükümlüdür. Yıkımdan sonra, zemini düzeltilip, yıkım alanını tabi zemin kotuna getirmek
suretiyle alanda gerekli tesviye ve temizlik yapılacaktır.
11-İhale öncesi yıkım işinin yapılacağı yeri ve yapıları, malzeme, taşıyıcı sistemi, varsa hasar
özelikleri taşıma gücü, yapıda ve/veya çevresinde etkilenebilecek yapı, altyapıları her türlü
ayrıntısı ile incelenecektir.

