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BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 
İhale kayıt numarası : 2016/356247 

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 İNŞ.0001 Parke,beton plak,adi kaldırım 
ve blokaj sökülmesi  

metrekar
e 

3.770,823   

2 İNŞ.0002 Kırmataş şose ve asfalt 
sökülmesi  

metreküp 96,033   

3 İNŞ.0003 Bordür sökülmesi  metre 1.896,81   
4 İNŞ.0004 Her türlü demir (kapı, 

pencere, camekan, korkuluk, 
parmaklık, sac kapı kasası vb.) 
imalatın sökülmesi  

kilogram 63,343   

5 İNŞ.0005 Ø 70 mm çapında bir ucu 
muflu sert PVC yağmur 
borusu temini ve yerine tesbiti  

metre 90   

6 İNŞ.0006 Ø 100 mm çapında bir ucu 
muflu sert PVC yağmur 
borusu temini ve yerine tesbiti  

metre 50   

7 İNŞ.0007 Kuvars agregalı yüzey 
sertleştiricili helikopterli 
perdah çekilmesi  

metrekar
e 

2.506,199   

8 İNŞ.0008 Makine ile yumuşak ve sert 
toprak kazılması (Serbest 
kazı)  

metreküp 236,455   

9 İNŞ.0009 Makine ile her derinlik ve her 
genişlikte yumuşak ve sert 
toprak kazılması (Derin kazı)  

metreküp 56,428   

10 İNŞ.0010 Kum temin edilerek, el ile 
serme, sulama ve sıkıştırma 
yapılması  

metreküp 135,36   

11 İNŞ.0011 Beton santralinde üretilen 
veya satın alınan ve beton 
pompasıyla basılan, C 20/25 
basınç dayanım sınıfında 
beton dökülmesi (beton nakli 
dâhil)  

metreküp 44,488   

12 İNŞ.0012 Beton santralinde üretilen 
veya satın alınan C 20/25 
basınç dayanım sınıfında 
beton dökülmesi (beton nakli 
dâhil)  

metreküp 253,36   

13 İNŞ.0013 85 mm kalınlığında yatay 
delikli tuğla (190 x 85 x 190 
mm) ile duvar yapılması  

metrekar
e 

22,95   

14 İNŞ.0014 3 mm kalınlıkta plastomer 
esaslı (-5 soğukta bükülmeli) 
cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm 
kalınlıkta plastomer esaslı (-5 
soğukta bükülmeli) polyester 
keçe taşıyıcılı polimer bitümlü 
örtüler ile iki kat su yalıtımı 
yapılması  

metrekar
e 

22,95   

15 İNŞ.0015 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve 
betonarme kalıbı yapılması  

metrekar
e 

173,681   

16 İNŞ.0016 Nervürlü çelik hasırın yerine 
konulması 1,500-3,000 kg/m² 
(3,000 kg/m² dâhil)  

ton 0,93   

17 İNŞ.0017 Lama ve profil demirlerden kilogram 8,007   
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çeşitli demir işleri yapılması 
ve yerine konulması  

18 İNŞ.0018 Demir borudan kaynakla 
korkuluk yapılması, yerine 
konulması  

kilogram 647,646   

19 İNŞ.0019 Demir yüzeylere iki kat 
antipas, iki kat sentetik boya 
yapılması  

metrekar
e 

43,497   

20 İNŞ.0020 Doğal küçük parke taşı ile 
döşeme kaplaması yapılması 
(yol, meydan, park, kaldırım 
ve benzeri yerlerde) (80-100 
mm boyutlarında, granit, 
bazalt, diyorit, diyabaz, 
melafir, gabro, grovak ve 
benzeri taşlar ile)  

metrekar
e 

531,99   

21 İNŞ.0021 8 cm yüksekliğinde normal 
çimentolu buhar kürlü beton 
parke taşı ile döşeme 
kaplaması yapılması (her ebat, 
renk ve desende)  

metrekar
e 

2.333,743   

22 İNŞ.0022 8 cm yüksekliğinde normal 
çimentolu buhar kürlü, kırmızı 
renkli beton parke taşı ile 
döşeme kaplaması yapılması 
(her ebat ve desende)  

metrekar
e 

174,113   

23 İNŞ.0023 50 x 20 x 10 cm boyutlarında 
normal çimentolu buhar kürlü 
beton bordür döşenmesi 
(pahlı, her renk)  

metre 52   

24 İNŞ.0024 75 x 30 x 15 cm boyutlarında 
normal çimentolu buhar kürlü 
beton bordür döşenmesi 
(pahlı, her renk)  

metre 2.165,05   

25 İNŞ.0025 30 x 10 x serbestboy cm 
boyutlarında normal 
çimentolu buhar kürlü beton 
oluk taşı döşenmesi ( her renk)  

metre 22,5   

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

  
                                                                                                        Adı - SOYADI / Ticaret unvanı 
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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  

  




