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BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 

 
Sıra 
No 

Mal Kaleminin Adı ve Kısa 
Açıklaması 

Birimi Miktarı Teklif Edilen Birim Fiyat (TL) 
(KDV HARİÇ) (Rakam ve 

yazıyla belirtiniz) 
1 Tuğla duvarda çelik kapı kasası 

sökümü en:180,h:220,Kalınlık 25cm  
 Adet 3,00 

 

2 Sökülen çelik kapı kasalarının tuğla 
duvar yüzeylerinin kara sıva ile sıva 
+Alçı macun ve zımpara yapımı (3 
Adet) m² 4,50 

 

3 19'luk İZO Tuğla ile duvar 
örümü.(180x220 kapı yeri 
kapatılacak.) m² 3,96 

 

4 Tuğla duvar yüzeyi alçı sıva ve 
macun yapımı. m² 8,00 

 

5 Asmatavan demontajı ve montajı  
(272+10+10) m² 292,00 

 

6 19'luk İZO Tuğla ile örülmüş alçı 
sıvalı ve içindeki deliklerin harç ile 
doldurdurulmuş duvarların 
yıkılması. m² 60,72 

 

7 100'lük U profil ve her iki yüzeyide 
çift alçıpanla kaplı alçıpan duvarın 
sökümü. m² 34,96 

 

8 Zemindeki mevcut vinilin sökümü 
ve eski selfleveling sökümü  m² 272,00 

 

9 Zemindeki kablo kanalı yapımı için 
50x10 cm kesitinde ve 51 mt 
uzunluğunda şap kırımı. m² 25,50 

 



10 Duvar iniş kablo kanalı yapımı için 
50x10 cm kesitinde ve 28 mt 
uzunluğunda tuğla duvar kırımı. m² 13,00 

 

11 Zemindeki kablo kanalı yapımı  
sonrası hazır şap ile şap yapımı m² 25,50 

 

12 Duvar iniş kablo kanalı yapımı 
sonrası kablo kanalı üzerinin kara 
sıva ile sıva yapımı ve sonrası alçı 
macun ve zımpara yapımı m² 13,00 

 

13 SelfLeveling yapımı (Weber Lvl 10) 
ort 4-6 mm  m² 272,00 

 

14 Kırılan duvarların duvar yüzlerine 
birleştiği noktaların alçı sıva 
tamirinin yapımı m² 11,04 

 

15 Asmatavan üstü mekanik ve 
elektrik tesisat geçişleri tamiri Adet 1,00 

 

16 Duvarların boya yapımı. m² 280,00  
17 Süpürgelik demontajı ve montajı mt 304,00  
18 Çıkan atık ve halıların atık sahasına 

taşınması Adet 1,00 
 

Ağırlıkla gündüz çalışması yerine gece çalışması yapılacaktır. Asm        
tam   

 
 

Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler 
tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyatına dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve 
teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif 
verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları 
kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 
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