


TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN TEKLİF MEKTUBU 
•.••.. .1 •.•• ./2017 

SUŞEHRİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİGİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIGINA 
SUŞEHRİ 

Teklif sahibinin; 
Adı Soyadı I Ticari unvanı, Uyruğu 
Tebligata esas açık adresi 
Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası 
Telefon ve faks numarası 
Elektronik posta adresi (varsa) 

{ihaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] 

İdarenizce .... ./ .... ./ ..... Cuma günü ihalesi yapılacak olan Sivas Aşağısarıca Köyü Yerel 
Kültür Değerleri ve Ürünleri Folklorik Pazar Zemininde Kurulum İşine ait ihale dokümanını 
tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. işin yapılacağı yerleri ve çevresini 
gördük, mahallin özelliklerini ve zemin şartlarını tetkik ettik, herhangi bir ayrım ve 
sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz. 

1- Söz konusu işi, bu teklifin ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş
kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV hariç toplam ......................... ( para 
birimi belirtilerek rakam ve yazıyla) ............................................................... bedel karşılığında 
yapmayı kabul ve taahhüt ederiz1. 

2- Teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarının ve mahiyetinin ihale
dokümanında yer alan teknik şartnameye ve projelere uygun olduğunu kabul ediyoruz. 

3- Teklifimiz, ihale tarihinden itibaren... ... [rakam ve yazı iteJ 2 
• • • •  takvim günü geçerlidir. 

4- 4734 sayılı Kanunun 17/d maddesi gereğince ihale konusu iş için kendimiz veya
başkası adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden fazla teklif 
vermediğimizi beyan ediyoruz. 

5- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı
biliyor ve kabul ediyoruz. 

6- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde,
idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt 
ediyoruz. 

7- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı
gereğince (yerli! yabancıl istekli durumundayız. 

Saygılarımızla, 

EK: Birim fiyat teklif cetveli 

* Kamu ihale Kurumundan idarece alınacaktır.

Ad SOYADI Unvan (Kaşe) 
imza 3

1 Konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde, işin kısımları için her bir konsorsiyum ortağının verdiği teklif bedelleri ayrı ayrı 
rakam ve yazıyla yazılacak, bunların toplamından oluşan toplam teklif bedeli de belirtilecektir. 
2 isteklilerce, idari Şartnamenin "Tekliflerin geçerlilik süresi" maddesinde belirtilen süre esas alınarak doldurulacaktır.
3 Teklif sahibi veya teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyadı/ unvan yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim (iş Ortaklığı 
veya Konsorsiyum) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır. 



FOLKLORİK PAZAR KURULUM İŞİ YAKLAŞIK BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU 

SIRA 

NO 
POZNO

1 Y.15.001/lA 

2 Y.16.050/01

3 Y .19 .085/025 

4 Y.21.001/03

5 Y.23.014

6 Y.23.015
-

7 Y.16.050/03

8 Y.16.050/04 

9 Y.21.101/01 

10 18.241 

Y.18.001/C14

12 Y.18.001/C12 

13 Y.27.501/01

14 Y.27.501/02 

15 Y.27 .501/03 

16 Y.27.583 

17 Y.25.003/14 

18 Y.25.004/01 

AÇIKLAMA BR. 

Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı) 
m3 

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton 
pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında beton 
dökülmesi (beton nakli dahil) m3 

Çimento esaslı polimer modifıyeli iki bilesenli kullanıma hazır 
yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su 
yalıtımı yapılması 

m
ı 

Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 
m

ı 

0 8- 0 12 mm nervürlü beton çelik çubugu, çubukların 
kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ton 
0 14- 0 28 mm nervürlü beton çelik çubugu, çubukların 
kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. ton 

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton 
pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton 
dökülmesi {beton nakli dahil) m3 

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton 
pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton 
dökülmesi (beton nakli dahil) m3 

Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta 
kaplamalı) 

m
ı 

Ahşap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli 
oluklu sac ile çatı örtüsü yapılması. 

135 mm kalınlıgında yatay delikli tugla {190 x 135 x 190 mm) 
ile duvar yapılması 

100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) 
ile duvar yapılması 

250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması 
(dıs cephe sıvası) 

200/250 kg kireç/çimento karısımı kaba ve ince harçla sıva 
yapılması (iç cephe sıvası) 

250/350 kg kireç/çimento karısımı kaba ve ince harçla sıva 
yapılması (tavan sıvası) 

2.5 cm kalınlıgında 400 kg çimento dozlu sap yapılması 

Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı 
mat boya yapılması (iç cephe) 

Brüt beton, sıvalı veX,� 1�ki�boyalı yüzeylere, astar 
uygulanarak akriljl<'�e,.sasiı�zlı boya yapılması (dıs cephe) 
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MİKTARI 
BİRiM 

FİYATI 

124,90 

10,42 

55,27 

540,50 

14,89 

1,25 

106,12 

65,60 

590,53 

631,06 

1022,62 

51,80 

1059,87 

1114,51 

170,16 

433,16 

1032,91 

1044,02 

TUT ARI 



19 Y.25.003/12 
Yeni sıva yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması (iç 

cephe) (tavan için) m
ı 

170,16 

Plastik dograma imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert 

20 Y.23.241 PVC dograma profillerinden her çesit kapı, pencere,kaplama 

ve benzeri imalat) kg 750,87 

21 Y.28.645/(02 
PVC ve alüminyum dogramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 

mm ara bosluklu çift camlı pencere ünitesi takılması 
m

ı 
23,50 

22 Y.26.020/041A 
3 cm kalınlıgında beyaz mermer levha ile dıs denizlik yapılması 

(3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) 
m

ı 
13,50 

23 Y.21.280/01 
Lam inat parke döseme kaplaması yapılması (ACl Sınıf 21) 

(süpürgelik dahil) m
ı 

124,16 

(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü 

ı Y.26.005/302 
desen ve yüzey özelliginde, !.kalite, beyaz seramik yer karoları 

\ 
ile 3 mm derz aralıklı döseme kaplaması yapılması (karo 

yapıstırıcısı ile) m
ı 

39,00 

(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü 

25 Y.26.005/402 
desen ve yüzey özelliginde, !.kalite, renkli seramik yer karoları 

ile 3 mm derz aralıklı döseme kaplaması yapılması (karo 

yapıstırıcısı ile) m
ı 

68,17 

(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü 

26 Y.26.006/305
desen ve yüzey özelliginde, 1.kalite, beyaz seramik duvar 

karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo 

yapıstırıcısı ile) m
ı 

112,10 

27 22.081 
Tip ahsap mutfak tezgah altı dolabı yapılması ve yerine 

monte edilmesi. (l,68x0,85)=1,43m2 m
ı 

5,48 

28 22.082 
Tip ahsap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması ve yerine 

monte edilmesi (3,04x0,80)=2,46m2 m
ı 

5,16 
-l

LJ ÖZEL POZ ELEKTRİK TESİSAT! ad 1,00 

30 PİYASA Led Ekran 32 "video oynatma özellikli ad 3,00 

31 ÖZEL POZ SIHHİ TESİSAT ad 1,00 

6 cm yüksekliğinde normal çimentolu Beton parke taşları (TS 

32 Y.26.017 /031 2824 EN 1338) (Karekteristik yarmada çekme dayanımı(T)>3,6 

Mpa Kırılma yükü> 250 N/mm olmalıdır) (Her renk ve ebatta) 
m

ı 
924,00 

33 Y.26.017/065
50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü 

beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) m 625,75 

34 Özel Poz 1 adet 125 m
ı 
ebatlarında soğuk hava deposu ad 1,00 

35 ÖZEL POZ Kare Kameriye (3x3-4x4 ölçülerinde) ad 16,00 

36 ÖZEL POZ Çocuk Oyun Grubu \> 
ad 1,00 ' 

. .. 

' 

37 PİYASA Otantik Türk Çadırı 
\ ad 1,00 ! 

ı:r; ,.· 



38 ÖZEL POZ Çeşme ve Kürün ad 4,00 

39 ÖZEL POZ 
Çevre ihata tel çit yapılması (lama ve profiller yardımıyla 1,Sm 

yüksekliğinde 496,92 m boyunda) ad 496,92 

40 PİYASA 120 CM El Dokuma Tezgahı Ahşap Malzeme ve Eskitme Cila 
ad 1,00 

41 ÖZEL POZ Yönlendirme ve Tanıtım Levhaları ad 10,00 

TOPLAM 

\ 

. .. .. 


















































































