
DışişLERi BAKANLl(;ı
~ ) ..i.11 Ô_)IJ~

J~ı_ ~14...ı 1..t.l14.ıl.a;911
Libya Başkonsolosluğu - İstanbul

REF: "l .... 6../~/l.f.~ (~2c: ./9.7.../26
vr b ~C../ ..{J .f..

C::.Jüll

: r.! jı..};,,'il ~,)i

Sözlü Nota
Libya İstanbul Başkonsolosluğu
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı

Türkiye ı)! 4:it.,ı.:..:i ~i J_"uh...ı ~ ~i ;;""Wı ~I I$~
İstanbul

(J..:L i:i...ıt......) \..ıS - ~ 1.:... i .. ~ - - y _. .J .J .JJTemsilciliği'ne en derin saygılarını sunar.
Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin isteği ile Göçmen

4,.;]) ô.:ı)yll ~ 20.02.2020 ~.)~ ~i öfi:ı...Jl ~ ~!JYüksek Komitesi'nin; çatışma bölgelerinden

göçeri siviilere prefabrik konutlar temin etme ;;".._,s.."..ı ~Li)i v4Jı ~.J 0~ ı)J.ı.I1 ü."t.ülı ô).:ı) o
konusu ile ilgili Uluslararası İşbirliği İdaresi
tarafından 20.02.2020 tarihinde gönderilen ôjA4- (.)Sı........ ~.J_iJ(.)p.jUll y.wı ~I ~1.Ji.c.t,ı~."ıı ,-,Uyll
mektubuna atfen aşağıdaki hususları bildirmekle
şeref kazanır.

Prefabrik konut konusunda uzman firrualann ~.:ıJ:j .jA~1 (.)SUt,ı ~i ul.S_;.!:l1 :i...ı-bv..... J..f.:;",
yetkili komite tarafindan belirtilen teknik
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tarihleri dahilolmak üzere, teknik ve finansal
tekliflerini BaşkonsolosluğUlmıza; ilgili s.fo J)l;. ~i ~I ~ ı)A ~ı..-ıı ul.i...a I_,.Ji ~."
notamızdan itibaren (7) gün içinde bilgi
verebilmesi hususunda firmalarla iletişim .~L..._;lI6ıJ.:i o- ı-yi (7) lAl.....:ı!i
geçmenizi rica etmekteyiz.

Bu vesile ile Libya İstanbul Başkonsolosluğu
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı İstanbul
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Teknik Özellikler: Sökülüp ve Monte edilebilen Prcfabrik Binalar (Konteynır
Konutlar).

Ebat 4*12 (48 M2).
Metal Yapı Galvanize Çelik. (Vida ile bağlanmış çelik kesitler).
Çatı İçinde köpük yalıtım (EPS) maddesi veya (5-12) cm kalınlığında

taş yiinü bulunan çelik panellerle kaplı ve ısı yalıtımlı
elektrostatik boya ile boyanan sandviç _paneller.

Yan duvarlar İçinde köpük yalıtım (EPS) maddesi veya (5-10) cm kalınlığında
taş yünü bulunan çelik panellerle kaplı ve ısı yalıtımlı
elektrostatik bC>yaile bC>yanansandviç _paneller.

Zemin Beton plakalar ile kaplanış vida ile bağlanmış çelik kesitler, beton
tabakasının üstü (2-3) mm kalınlığında vinil tabakası ile
kaplanacak, taban dayanıklılığı (200 kg/m2) olmalıdır.

Kapılar Ana kapı: (1.2) mm kalınlığında metal çerçeve ile iki yüzü (0.5)
mm kalınlığında metal katman ile kaplanmalıdır, kapı ses, ısı ve
su yalıtım lı olup, kapı içi 20 kg/ın3 yoğunlukta (EPS) maddesiyle
doldurulmalıdır.
İç kapılar: farklı ebatlarda prefabrik veya MDF kapılar,
elektrostatik bo_yaİle boyalıdır.

Elektrik tesisatı TSE 'ye uygun kablolar olup; aydınlatma için l.5x2, prizler için
2.5x3 kablolar kullanılmalıdır.

Pencereler Duvarların iç kısmına monte edilen PVC çerçeveli pencereler, dış
taraftan iç kısmı göstermeyen filmli camlar, ısı ve ses yalımlı
olmalıdır, pencerelerin dış kısmına pencere korkuluğu
yerleştirilmelidir. (Çift cam v~a vakumlu ısı_yalıtımlı cam).

Boya Sandviç paneller pudra elektrostatik boya ile boyanmalıdır,RAL9002.
Sıhhi tesisat Banyo zeınını tamamını (Epoksi) su yalıtım maddesi ile

kaplanmalıdır. Banyo içinde; kapaklı klozet, yer süzgeci, taharet
musluğu, ayna, sabun ve tuvaler kağıdı turacağı bulunmalıdır.
Banyoda pis su için PPRC ve PVC borular ve aydınlatma için
neme dayanıklı aydınlatma üniteler (TSE'ye uygun)kullanılmalıdır.

Ha valandırma Banyo ve koridorlarda 40x60 cm ebatlarında 2 adet aspiratörkullanılmalıdır.
Garanti Ürünün montaj işleminden sonra en az 5yıllıkgaranti.


