
Teklif Edilen 

Birim Fiyat

( TL. )

1 Makina ile hertürlü zeminde her derinlik ve her genişlikte kazı yapılması  m³ 2416,00

2

Kazıdan çıkan malzeme ile hendek taban ıslahı,boru tabanı yataklanması ve 

boru gömleklemesinin yapılması m³ 330,00

3 Kazı malzemesinden makine ile hendek ve temel dolgusu yapılması m³ 1288,00

4

Q200 mm SN 8 koruge kanalizasyon borusunun döşenmesi 

(bedeli,contası,manşonu,nakliyesi,boşaltılması,istiflenmesi ve baş bağlaması 

dahil) m 1100,00

5

Q150 mm SN 8 koruge kanalizasyon borusunun döşenmesi (bedeli,contası, 

manşonu,nakliyesi,boşaltılması,istiflenmesi ve baş bağlaması dahil) m 100,00

6

Q200/150 mm SN 8 koruge C parçası döşenmesi                                               

(bedeli,nakliyesi,boşaltılması,istiflenmesi ve baş bağlaması dahil) ad. 15,00

7 50/63 PVC-10 atü boru (bedeli,baş bağlaması,döşenmesi dahil) m 400,00

8

Buhar kürlü 500 dozlu prefabrik taban elamanı ile parsel baca teşkili                                        

(h=0,50 m,İç ebadı:0,60*0,80 m,Et kalınlığı 0,10 m,Çıkış çapı 150 ad. 15,00

9

BS 18 betonu (350 doz) ile imal edilmiş, profil demiri ile çerçevelenmiş 

prefabrik betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi (nakliyesi ve 

boşaltılması dahil) ad. 15,00

10

500 dozlu,buhar kürlü,entegre contalı,prefabrik muayene bacası taban elamanı 

(iç çapı 0,80 m,h=0,60 m,çıkış çapı Q200 mm,1 giriş-1 çıkış,nakliyesi ve 

boşaltılması dahil) ad. 27,00

11

500 dozlu,buhar kürlü,entegre contalı,prefabrik muayene bacası gövde bileziği 

(iç çapı 0,80 m,h=0,60 m,et kalınlığı=0,13 m,nakliyesi ve boşaltılması dahil) ad. 27,00

12

500 dozlu,buhar kürlü,entegre contalı,prefabrik muayene bacası gövde bileziği 

(iç çapı 0,80 m,h=0,35 m,et kalınlığı=0,13 m)
ad. 5,00

13

500 dozlu,buhar kürlü,entegre contalı,prefabrik muayene bacası konik elamanı 

(iç çapı 0,65 m,h=0,60 m,et kalınlığı=0,13 m,nakliyesi ve boşaltılması dahil) ad. 27,00

14

BS 25 Betonu (350 dozlu) ile imal edilmiş profil demiri ile çerçevelenmiş 

prefabrik betonarme kapağın muayene bacası üzerine yerleştirilmesi 
ad. 27,00

15 C 20/25 basınç dayanım sınıfında hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) m³ 38,50

16 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması (nakliyesi dahil) m² 360,00

17 Q8-12 mm ince nervürlü demirin döşenmesi (nakliyesi dahil) ton 3,90

18 250 Kişilik Foseptik yapılması (Tip Projesine uygun) ad. 1,00

19 Sayısal işletme planı hazırlanması N/ad. 42,00

20 Hertürlü zeminde servis yolu yapılması km 0,80
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