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BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 
İhale kayıt numarası : 2021/762138 

A1 B2 
Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı 

ve Kısa 
Açıklaması 

Ölçü Birimi Miktarı Teklif Edilen 
Birim Fiyat 
(Para birimi 
belirtilerek) 

Tutarı (Para 
birimi 

belirtilerek) 
 

1 15.120.1005 Makine ile 
patlayıcı madde 
kullanmadan 
yumuşak kaya 
kazılması 
(serbest kazı) 

metreküp 441   

2 15.120.1005 Kazı Nakliyesi metreküp 441   
3 15.125.1008 32mm'ye kadar 

kırmataş temin 
edilerek, 
makine ile 
serme, sulama 
ve sıkıştırma 
yapılması 

metreküp 924,52   

4 15.125.1008 Malzeme 
Nakliyesi 

metreküp 924,52   

5 15.150.1005 Beton 
santralinde 
üretilen veya 
satın alınan ve 
beton 
pompasıyla 
basılan, C 25/30 
basınç dayanım 
sınıfında, gri 
renkte, normal 
hazır beton 
dökülmesi 
(beton nakli 
dahil) 

metreküp 1.567,58   

6 15.180.1003 Plywood ile düz 
yüzeyli 
betonarme 
kalıbı yapılması 

metrekare 944,6   

7 15.160.1001 Nervürlü çelik 
hasırın yerine 
konulması 
1,500-3,000 
kg/m2 (3,000 
kg/m2 dahil) 

ton 25,56   

8 15.160.1003 Ø 8- Ø 12 mm 
nervürlü beton 
çelik çubuğu, 
çubukların 
kesilmesi, 
bükülmesi ve 
yerine 
konulması 

ton 7,7   

9 15.160.1004 Ø 14- Ø 28 mm 
nervürlü beton 
çelik çubuğu, 

ton 6,02   
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çubukların 
kesilmesi, 
bükülmesi ve 
yerine 
konulması 

10 15.205.1004-
PA-1 

Ø 150 mm 
anma çaplı, pvc 
esaslı koruge 
drenaj 
borusunun 
temini ve yerine 
döşenmesi 

metre 128   

11 15.205.1004-
PA-2 

Ø 300 mm 
anma çaplı, pvc 
esaslı koruge 
drenaj 
borusunun 
temini ve yerine 
döşenmesi 

metre 207   

12 ÖZEL POZ-
01 

Proje ve Teknik 
Şartnamesinde 
Belirtilen 
Özelliklerde 
Prefabrik 
Komposlaştırma 
Binası 
Yapılması ve 
Yerine Monte 
Edilmesi 

metrekare 980,57   

13 15.325.1007 Çatı üzerine 
0.7mm trapez 
alüminyum ile 
çatı örtüsü 

metrekare 754,4   

14 15.320.1001 Mevcut ahşap, 
betonarme yada 
çelik aşıklar 
üzerine, 50 mm 
poliüretan 
yalıtımlı (üstü 
0.50 mm 
kalınlıkta boyalı 
galvanizli sac 
ve altı 0.40 mm 
kalınlıkta boyalı 
galvanizli sac) 
çatı paneli ile 
çatı örtüsü 
yapılması 

metrekare 3.200   

15 15.305.1215 PVC esaslı, 
kendinden 
kanallı, UV 
dayanımlı, 
kanatlı 
oluk/vadidere 
su yalıtımı 
(min.50 cm 
genişlikte) ile 
çatı deresi 
yapılması 

metre 300   

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)  
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*Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır. 
   
  Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir. 
  
                                                                                                        Adı - SOYADI / Ticaret unvanı 

                                                                                                               Kaşe ve İmza 3 
     
 
 
 
 
 
 
1  
1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır. 
2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır. 
3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi 
halinde, her sayfası ad soyad/ticatet unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır  
  


