
POZ NO İŞİN ADI İŞİN TARİFİ İMALAT YERİ

P1 YIKIM YAPILMASI

Patlayıcı madde kullanmadan, demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri

ve kârı dâhil, demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılmasının 1 m2  fiyatı:

ÖLÇÜ	: Yıkılan yerin boyutlarına göre alanı hesaplanır.

P2 BETON KIRIMI

Patlayıcı madde kullanmadan, demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri

ve kârı dâhil, demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılmasının 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ : Yıkılan yerin boyutlarına göre alanı hesaplanır.

P3 MAKİNE İLE HER DERİNLİK VE HER GENİŞLİKTE YUMUŞAK VE SERT TOPRAKTA TEMEL KAZISI 

Verilen projeye göre her türlü zeminde (her sertlikte kaya dahil), her türlü genişlik ve derinlikte; her türlü el veya makine ve alet ile kazının yapılması, kaya çıkması halinde kırıcı veya patlayıcı madde

kullanılarak, kazılması, kazı yerindeki beton kütlelerin kırılması, kazı esnasında su çıkarsa suyun kazı sahası dışına çıkarılması, icap eden kısımlarda iksa yapılması, kazıdan çıkan malzemenin taşıtlara

yüklenmesi veya geri dolguda kullanılması, en fazla 30 km. lik mesafelik bir alandaki depo yerine taşınması, boşaltılması veya 30 km. lik bir alan içerisinde dolgu malzemesi olarak kullanılması,

katmanlar halinde serilmesi sıkıştırılması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının proje kot ve ölçülerine göre düzeltilmesi ve tesviyesi inşaat varsa, temel inşaatı yapıldıktan sonra temel yan cidar

boşluklarının usulüne uygun doldurulması, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, tüm nakliyeler, müteahhit genel giderleri

ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:

ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

P4 TESVİYE YAPILMASI Sahada bulunan toprak ve benzeri malzemenin düzeltilmesi  Ölçü: düzeltme yapıılan alanın hesaplanması

P5 STABİLİZE MALZEME İLE DOLGU

İŞVEREN tarafından kabul edilen stabilize malzeme veya kırma taş malzemenin işyerine ocaktan yüklenmesi ve işyerine getirilmesi, dolgu yapılacak bina, sınai imalatlar ve saha betonu alt zeminlerinin 

zemin suyu kurutulup tesviyesi tamamlandıktan sonra usulüne uygun esaslar ve şartlar dâhilinde hazırlanmış ve konulacağı yerin kenarına figüre edilmiş, stabilize malzemenin figüreden alınarak 

serileceği yere kadar makina ile ötelenmesi, kök, ot, kesek ve taşlardan temizlenmesi, 30 cm'lik tabakalar halinde makina ile serilmesi ve sulanması, 4-5 ton statik ağırlık, 8-9 ton dinamik kuvvette 

titreşimli silindirle veya kompaktör ile idarenin isteği oranda sıkıştırılması, (Sıkıştırılmış stabilize malzemeden alınacak karot numunesinin yoğunluğu asgari 1.960 ton/m³ olmalıdır.) için gerekli her türlü 

işçilik, su, malzeme ve zayiatı, makina, alet ve edevat giderleri ile iş yerindeki yatay ve düşey taşıma ile her türlü yükleme, boşaltma ve figüre bedeli, yüklenici kârı ve genel giderleri dâhil, 1.100 m³ 

stabilize malzeme ile idarenin istediği sıkışma oranında titreşimli silindirle sıkıştırılmış stabilize malzeme dolgu yapılmasının; 1 ton  fiyatı:

ÖLÇÜ: Stabilize dolgu yapılan temel, temel altı ve saha betonları dolgularına ait tasdikli projeler, veya yetkili Makamlarca tasdikli tutanakla ataşmanlara işlenen en kesitler esas alınarak hesaplanan 

hacimden, dolgu kesiti içindeki sınai imalatların dış hacimleri düşüldükten sonra kalan metreküp cinsinden miktarıdır.

P6 SAHA İÇİ DOLGU

Şantiye alanında bulunan toprak ve benzeri malzemenin dolgu olarak kullanılması 

P7 PLYWOOD İLE DÜZ YÜZEYLİ BETONARME KALIBI YAPILMASI

Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyi yağlanmış 21 mm kalınlığında plywood (film kaplı) suni tahtalardan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, gerekli görülen vibrasyona dayanacak şekilde

takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, bu işler için gerekli gerekli her türlü malzeme ve zayiatı ile işçilik, şantiye içi ve dışı yükleme, tüm nakliyeler, boşaltma ve istif bedelleri, çalşma sehpası ve iş iskelesi,

iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ: Kalıp gören beton yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmayan imalât deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik

boşluğu çıkarılmaz.

NOT: 

1) Kalıp iskelesi bedeli dahildir.

2) Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir.

P8 C25/30 BETON DÖKÜLMESİ

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli), dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento

silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir

adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nemölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış,

elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 25/30 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının;

beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan 

ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine

araç, gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin

edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini

ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 25/30

betonun 1 m³fiyatı:

P9 HELİKOPTER PERDAH
Helikopter makinesi ile bazalt agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması yapılarak perdahlaması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları, şantiye içi ve dışı

yükleme, tüm nakliye, boşaltma ve istif bedelleri ile müteahhit kârı ve genel masraflar dâhil

P10 BETONARME DEMİRİ

Her çapta nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, şantiye içi ve

dışı yükleme, tüm nakliyeler, boşaltma ve istif bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı:

ÖLÇÜ:

1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür. 

2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır. 

3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.

4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.

Çap (Ø)Birim Ağırlığı

Kg/m

Ø8-0,395, Ø10-0,617, Ø12-0,888, Ø14-1,208, Ø16-1,578, Ø18-1,998, Ø20-2,466, Ø22-2,984, Ø24-3,551

P11 ÇELİK HASIR

Her göz aralığı ve her çaptaki St IVb evsafındaki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır şekline getirilmiş çelik hasırın projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, şartname ve detaylarına göre bindirme

suretiyle eklenmesi ve mesnet teşkili, şantiye içi ve dışı yükleme, tüm nakliyeler, boşaltma ve istif bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı,

işçilik, araç, gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton hasır çeliğin fiyatı: 

P12 TRAPEZ SAC SÖKÜM İŞİ

Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici

genel giderleri ve kârı dâhil, galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesinin 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ: Sökülen çatı örtüsü meyilli satıh üzerinden hesaplanır.

NOT: Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir.

P13 ÇELİK KONSTRÜKSİYON DEMONTAJI

Demir, çatı makası, tek veya birleşik olarak kullanılan profil veya sacdan yapılmış olan kolon, kiriş, aşık gibi imalatların sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey

taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü demir imalat sökülmesinin 1 ton fiyatı:

ÖLÇÜ : Sökülen imalatın ağırlığı tartılarak tutanağa geçirilir.

NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir.

Teknik Tarifi: Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan 

merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması, kesim ve kaynak noktaların çapaklarının temizlenmesi, tüm boya yüzeylerinin yağ, pas, yabancı madde, toz ve kirden arındırılması, boya öncesi gerekli 

her türlü kumlama işlemlerinin yapılması, 2 kat antipas ve rengi işverence seçilen selülozik esaslı boya ile 1 kat astar 1 kat boya ile boyanması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve 

zayiatı, şantiye içi ve dışı yükleme, tüm nakliyeler, boşaltma ve istif bedelleri, iş iskelesi ve çalışma sehpaları, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve 

kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 M2 fiyatıdır.

ÖLÇÜ: yapılan imalatın alanı ölçülerek hesaplanır.

Teknik Tarifi: Her çeşit profil, çelik çubuk , çelik projesine göre her açıklıkta çelik kolon, kafes kirişli çelik inşaatın yapılması, parçaların birbirine levhalarla eklenmesi ve bütün aksamın yerlerine konması 

ve tespiti, kaynak, cıvata, perçin kesim noktaların çapaklarının temizlenmesi, tüm boya yüzeylerinin yağ, pas, yabancı madde, toz ve kirden arındırılması, boya öncesi gerekli her türlü kumlama ve 

zımpara işlemlerinin yapılması, rengi işverence seçilen 0,115 kg 1.kat, 0,115 kg 2.kat çift bileşenli solvent bazlı epoksi astar sürülmesi, 0,110 kg 1.kat, 0,110 kg 2.kat istenilen renkte solvent bazlı epoksi 

boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayiat, kaynak, perçin, cıvata, atölye giderleri, şantiye içi ve dışı yükleme, tüm nakliyeler, boşaltma ve istif bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 

taşıma, taşıyıcı iskele veya kaldırma tertibatı, iş iskelesi ve çalışma sehpaları, boşaltma işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil,  çatı makası yapılması ve yerine konulması, 1 ton fiyatı:

ÖLÇÜ:

1)Ölçmede tartı esastır, kullanılan profil demiri perçin, cıvata, ek levhaları ve benzeri tespit elemanları birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır ve ataşmana geçirilir.

2)Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde, proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; 

cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve cıvata delikleri dolu alınır. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın 

cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

P16 ESKİ ÇELİĞİN YERİNDE İŞLENİP MONTAJININ YAPILMASI Şantiye alanında bulunan mevcut eski çeliğin yeniden işlenip montajının yapılması 1 m2 fiyatır. Ölçü: yapılan imalatın kuş bakışı alanı hesaplanarak yapılır.

P17 ESKİ PADOK DEMİRLERİNİN DEMONTAJI

Demir kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb. imalatların sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç 

giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü demir imalat sökülmesinin 1 metretül fiyatı:

ÖLÇÜ : Sökülen imalatınmetretülü ölçülerek tutanağa geçirilir. 

NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir.

P18 ESKİ PADOK DEMİRLERİNİN MONTAJI

Onaylı detay ve projesine göre 60,3x3,6 mm boru ve 0,5 mm çelik plakalar ile PADOK YAPILMASI için çelik imalatın projesine göre bükülmesi ve kesilmesi, çelik dübeller ile montajının yapılması, kesim

ve kaynak noktaların çapaklarının temizlenmesi, tüm boya yüzeylerinin yağ, pas, yabancı madde, toz ve kirden arındırılması, boya öncesi gerekli her türlü kumlama işlemlerinin yapılması, 2 kat antipas

ve rengi işverence seçilen selülozik esaslı boya ile 1 kat astar 1 kat boya ile boyanması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı, şantiye içi ve dışı yükleme, tüm nakliyeler,

boşaltma ve istif bedelleri, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya hariç) 1 metretül fiyatı:

ÖLÇÜ: Yapılan imalatın metretül uzunluğu ölçülerek hesaplanır

P19 TRAPEZ SAC KAPLAMA MONTAJI 0.50 MM BOYALI SAC

0,50 mm kalınlığında galveniz üzeri boyalı 27/200 hadveli trapezoidal kesitli sac, fabrikasyon rulo boyama sistemi ile RAL9002 renginde boyanmış (dışa bakan yüzeyi min. 5 mikron, içe bakan yüzeyi

min. 7 mikron epoksi astar ve üstleri min. 20 mikron polyester son kat boya) levhaların bindirilmesi, aşıklara tespiti, aksesuarların (mahya, saçak altı, duvar dibi, kenar kaplama vb. gibi) yerine konması,

trifon rondela altı deliklerinin polüüretan mastik ile silikonlanması için her türlü malzeme ve zayiat, atölye giderleri, şantiye içi ve dışı yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, iş yerindeki

montajının yapılması, çalışma sehpaları ve iş iskeleleri, tüm nakliyeler, işçilik, montaj, zaiyat, araç gereç giderleri müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 boyalı trapezoidal kesitli sac çatı kaplaması

yapılması fiyatı:

P20 YATAKLIK VE YEMLİK DEMİRLERİNİN MONTAJI  (YENİ)

Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler,

ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil,

(boya bedeli hariç) 1 Ton fiyatı :

ÖLÇÜ: İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır. 

NOT: Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı

neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece

kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

P21 PVC ÇATI DERESİ YAPILMASI

PVC'den Ø150 mm çapında yuvarlak ya da dikdörtgen kesitte yağmur oluğunun temin edilmesi etek çapı ya da projesine göre asma oluk ve etek yapılması, etek altına bir kat bitümlü karton konması,

süzgeç konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma,

müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.

P22 TUĞLA DUVAR YAPILMASI

(19x9x5cm) ebadında delikli harman tuğlası ve 0,030 m³ harç (Poz No:10.004-10.004/MK) ile projesine uygun olarak yarım tuğla duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme,

yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, delikli harman tuğlası ile yarım tuğla duvar yapılmasının 1m2 fiyatı:

ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. Bütün boşluklar düşülür.

P23 İÇ DUVAR SIVASI YAPILMASI

Teknik Tarifi: 1 m³ dişli kuma 0,330 m³ sönmüş kireç hamuru katarak hazırlanan ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 0,330 m³ sönmüş kireç hamuru katarak

hazırlanan harçla 0,8 cm ka-lınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeylerinin temizlenmesi, gerektiğinde sulanması, ÖLÇÜ :1) Projedeki

ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.

P24 SERAMİK YAPILMASI

Teknik Tarifi: Mevcut şap veya kaba sıvası yapılmış duvar üzerine benzeri düzgün satıh üzerine fayans ve seramik yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, idarece seçilmiş zemin yer

kaplamalarında 33 x 33 cm, duvarlarda 20 x 33 cm veya muhtelif ebad ve boylarda, düz veya mat yüzeyli, her renk ve desende 1.SINIF seramik yer veya duvar karolarının mastarında ve tesviyesinde,

projesine uygun olarak minimum 3 mm derz araları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulması, yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, tüm

nakliyeler, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, iş iskelesi ve çalışma sehpaları, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil bedeli;              

ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzey varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

TAREKS TARIM İŞLETMESİ TADİLAT TAMİRAT İŞLERİ

BİRİM FİYAT TARİFİ

P14 LAMA VE PROFİL DEMİRLERDEN KAPI VE PENCERE YAPILMASI

P15 ÇELİK KONSTRÜKSİYON İLE TAŞIYICI İMALAT YAPILMASI (Boya Dahil)



P25 İÇ CEPHE TAVAN VE DUVAR BOYA YAPILMASI

Boyanacak yüzeyde; temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı antibakteriyel esaslı astar üzerine, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat akrilik esaslı su bazlı yarımat antibakteriyel boya

yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ     : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.

NOT   : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.

P26 SIYIRICI SİSTEMİ MONTAJI

Sıyırıcı alanı için, işletme tarafından onaylanmış, 240 cm genişliğinde 240 mt. Zincir mesafeli otomatik panolu sıyırıcı motoru(redüktör 1.5kw) temin ve yerine montajı için her türlü malzeme ve zayiatı,

işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 ad. fiyatı: ÖLÇÜ: Montajı yapılan

sıyırıcı sistemi takım olarak alınır.

P27 ELKTRİK İŞLERİ Genel elektrik bakım ve tamirat işlerini kapsamaktadır.(İşin kapsamı yerinde tespit ile belirlenecek olup detaylandırması yüklenici tarafından yapılacaktır.)

P28 MEKANİK TESİSAT İŞLERİ
Ahır içi mekanik ve tesisat işlerinin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları, şantiye içi ve dışı yükleme, tüm nakliye, boşaltma ve istif bedelleri ile müteahhit

kârı ve genel masraflar dâhil

P29 SULUK 30X80X100 30X80X100  ebatında yerden yüksekliği 60 cm olacak paslanmaz galvanizden imal edilecek

P30 SULUK 30X40X100 30X40X100  ebatında yerden yüksekliği 60 cm olacak paslanmaz galvanizden imal edilecek

PVC’den Ø100 mm çapında borunun temin edilmesi, kelepçelerin duvara tespit edilmesi, boruların oluktan itibaren dirseklerde dâhil olarak monte edilmesi, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile 

sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü bağlantı, dirsek ve müteferrik parçalan, malzeme ve zayiatı, işçilik, şantiye içi ve dışı yükleme, tüm nakliyeler, boşaltma ve 

istif bedelleri, iş iskelesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

ÖLÇÜ: Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür

P32 TEZMİZLİK YAPILMASI İdarece temizleme ve sökme yapılması istenilen alanlarda yüksek basınçlı yıkama makinesiyle alanın temizlenmesi 1 m2 fiyatı. Ölçü temizlik yapılaacak alanın kuş bakışı alanı ölçülerek hesaplanır.

P33 CAM TAKILMASI

4 mm kalınlığında renksiz düz camın takılacağı yere göre kesilmesi, cam yuvasına ince bir altlık macunu çekilmesi ve camın yerleştirilmesi, macunlanması, cam, macun ve zayiatı, işyerinde yükleme,

yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :

ÖLÇÜ : Yerine takılmış camın alanı ölçülür

P31 Ø 100 MM ÇAPINDA BİR UCU MUFLU PVC YAĞMUR BORUSU TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI


