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BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ1 
İhale kayıt  numarası :2016/290457 

A1 B2 
Sıra 
No 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 Birimi Miktarı Teklif Edilen4 
Birim Fiyat 

Tutarı 

1 LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR min. 
Kepçe kaps. 0,90 m³, Dizel Motor, 2010 
Model ve üzeri (Operatörlü) 

saat 160   

2 KAZICI‐YÜKLEYİCİ (BEKO LODER) min. 
100 HP, Dizel Motor, 4x4 Şanzuman, 
2010 Model ve üzeri (Operatörlü) 

saat 1.600   

3 LASTİK TEKERLEKLİ MİNİ KAZICI‐
YÜKLEYİCİ min 49 HP, Dizel Motor, Kırıcı 
aparatı dahil, Hidrostatik Şanzuman, 
Kapalı kabin, 2010 Model ve üzeri 
(Operatörlü) 

saat 1.000   

4 ARAÇ ÜSTÜ MOBİL VİNÇ Dizel Motor, 
sepet aparatı dahil, 10 ton taşıma 
kapasiteli, 2010 Model ve üstü 
(Operatörlü), 

saat 1.000   

5 DAMPERLİ KAMYON (6X2 ÇİFT DİNGİLLİ 
KAMYON) min. yük kaps. 10.000 kg., 
Dizel Motor, 2006 Model ve üstü 
(Şoförlü) Kilometre Sınırı: 100 km. 
Kullanım Süresi: 8 saat 

gün 304   

6 TOPLAM 2 ADET DAMPERLİ KAMYON 
(4X2 TEK DİNGİL KAMYON) min. yük 
kaps. 3.500 kg., Dizel Motor, 2006 
Model ve üstü (Şoförlü) Kilometre Sınırı: 
80 km. Kullanım Süresi: 8 saat (304+304)

gün 608   

7 SU TANKERİ (KAMYON) min. Tank Kaps. 
8.000 lt., Dizel Motor, içme suyu gıda 
taşımacılığına uygun, özel paslanmaz 
kromdan imal, Minimum devir sayısı 
1.600 d/d debiye sahip santrifüjlü su 
basınç pompalı, 2006 Model ve üstü 
(Şoförlü) Kilometre Sınırı: 80 km. 
Kullanım Süresi: 8 saat 

gün 304   

8 ARAZÖZ (KAMYON) min. Tank Kaps. 
12.000 lt., min pompa kaps. 1.000 lt/dk. 
Min. 8 bar, Dizel Motor, Minimum devir 
sayısı 1.600 d/d debiye sahip santrifüjlü 
su basınç pompalı ve basınçlı ön sulama 
sistemli, 2006 Model ve üstü (Şoförlü) 
Kilometre Sınırı: 80 km. Kullanım Süresi: 
8 saat 

gün 200   

9 DAMPERLİ KAMYON (6X2 ÇİFT DİNGİLLİ 
KAMYON) (fazla km) 

kilometr
e 

400   

10 TOPLAM 2 ADET DAMPERLİ KAMYON 
(4X2 TEK DİNGİL KAMYON) 

kilometr
e 

600   

11 SU TANKERİ (KAMYON) kilometr
e 

300   

12 ARAZÖZ (KAMYON) kilometr
e 

300   

13 ŞOFÖRLÜ ARAÇLAR İÇİN FAZLA MESAİ saat 500   
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TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)  
 
 
 
 
 
*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.  
*Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede, kısımlar ihale dokümanındaki hükümlere uygun olarak düzenlenecektir.  

 
 
 

Adı ve SOYADI/Ticaret Unvanı 
Kaşe ve İmza8 

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.  
2  Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.  
3 (Değişik 16/8/2014-29090 R.G./ 5. md.) İşçi sayısı üzerinden teklif alınacak iş kalemleri için birim fiyat teklif cetvelinin bu 
kısmı kullanılacaktır. Engelli işçiler için ayrı satır açılacaktır. 
   Farklı ücret gruplarının her biri için ayrı satır açılacaktır. 
   Kıst ay (artık gün) hesabı yapılacak işlerde kıst ay için ayrı satır açılacaktır.Farklı ücret grupları için kıst çalışma 
öngörülüyorsa her biri için ayrı satır açılacaktır. 
4 (Değişik 20/4/2011-27911 R.G./ 1. md.) Hesaplama yapılırken her bir iş kaleminin miktar sütunundaki/sütunlarındaki 
rakam/rakamlar ile teklif edilen birim fiyat çarpılarak o iş kalemine ait teklif tutarı bulunacaktır. 
5 Hizmetin tamamının işçi sayısı üzerinden teklif alınacak iş kalemlerinden oluşması halinde buraya “I.Ara Toplam (KDV 
Hariç) ibaresi yerine “Toplam Tutar (KDV Hariç)”  ibaresi yazılacaktır. 
6 (Değişik 16/8/2014-29090 R.G./ 5. md.) İşçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemleri (Ulusal bayram, genel tatil 
günleri ve fazla çalışma iş kalemleri dahil) için birim fiyat teklif cetvelinin bu kısmı kullanılacaktır. 
Ulusal bayram ve genel tatil günleri (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı ve 1 Mayıs Emek ve  Dayanışma 
günü) için ayrı bir satır açılacaktır. İdareler bu satırı düzenlerken birim sütununa “gün” ibaresini yazacak, miktar sütununa 
çalışılacak toplam tatil günü süresini yazacaktır. Farklı ücret grupları için tatil günlerinde çalışma öngörülüyorsa her biri için 
ayrı satır açılacaktır. 
Fazla çalışma öngörülmesi durumunda, fazla çalışma için ayrı satır açılacaktır. İdareler bu satırı düzenlerken birim sütununa 
“saat” ibaresini yazacak, miktar sütununa toplam fazla çalışma saatini yazacaktır. Farklı ücret grupları için fazla çalışma 
öngörülüyorsa her biri için ayrı satır açılacaktır. 
Teklif fiyatına dahil edilmesi öngörülen malzemelerin tamamı tek bir iş kalemi olarak kabul edilmek suretiyle malzeme için 
tek satır açılabileceği gibi, adet, kg, lt. vb. ölçüler üzerinden her bir malzeme için ayrı satır da açılabilecektir. Ayrı satır 
açılması halinde “birim” sütununa adet, kg, lt. vb. yazılacak ve miktar kısmına işin toplam süresi boyunca kullanılacak 
toplam adet, kg, lt. vb. her bir ölçü birimi için rakam yazılacaktır. 
7 Hizmetin tamamının işçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemlerinden oluşması halinde bu satır kaldırılacaktır.  
8Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Teklifin ortak girişim  
(iş ortaklığı veya konsorsiyum) olarak verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından 
imzalanacaktır. 

 


