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TRABzoN L EG iırr RL

ihaüe Ka ıt Numarası 22ld
Ihalenin adı Trabzon Spor Lisesi Istinat Duvarları Zemin Etüt Işi

Hizmet Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/
tıcaret unvanı
U
TC Kimlik Numarası
Ver kimlik Numarası

Telefon ve Faks numarası
Elektronik sta adresi (vaısa

'l)Yukanda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm
belgeler tarafımlzdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu
belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer
alan tüm düzenlemeleri dikkate a|arak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri
yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan edayoruz.

2)İhale tarihinde 4734 sayılı Kanunun l0 uncu maddesinin dördüncü fİkrasının (a),(b),(c),(d),(e), (g)
ve (i) bentlerİnde sayılan durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü
fıkasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde
buna ilişkin belgeleri İdarenize derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme
İmzalanmadan önce anılan maddenin dördürcü fıkrasının (a),(b),(c),(d),(e) ve (g) bentlerinde belirtilen
durumlarda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale
dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.

3) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yeri] istekli
durumundayız.
4) (iitülga madde: 0Z06/2014-29023 R.G./22. md.) İhale konusu işi, bu teklif meKubunun
ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar
üzerinden Katma Değer Vergisi hariç Katma Değer Vergisi hariç toplam

..(...

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı-
Kaşe ve İmza

Tebligat adresi

t
Teklif edilen toplam bedel, para biim beliıtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.] bedel
karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Standart Form _ KlK015,3/H
Birim Fiyat Teklif Mektubu



BiRıM FıYAT TEKtiF cEwEtl
işin Adı: Trabzon Spor Lısesi istinat Duvarlarlzemin Etüt |şi

Adı - SoYADl / Ticaret unvanı

Kaşe ve imza 3

lBu solun ldar§.e hazaüanacaktıa.

2 
Bu §iıfun istekıilerce dolduıulacakllr.

" T€klif veİİne}t }t*ili kişi taraİindsn imzal6nacskllr. onak girişim 0lıİ6İ ıeklif ve.ilmesi halinde. teklifmektubu b0tün ortaklaİ Yeyo ye*i vc.dikıeri kışiıeİ
ir-6.,irn imal.nr.Lh.

Sıra
No

A ]

B2

Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı

Teklif Edilen
Birim Fiyat
(Para birimi
beIirtilerek)

Tutarı
(Para birimi
belirtilerek)

lH-22
Zeminlerde 0.00-30.00 Metre Arasındaz Sondaj
Kulusu Açılması m 48

lH-24 Kayalarda 0.00-100.00 Metre Arasında Sondaj
Kurusu 4çı|ması (Karotlu) m 48

ü. ı.2
Ince Deneli Malzemeler (Dane Boyutu
Dağılımının Tayini) l0

U.ı.6
Likit Limit(LL), Plastik Limit(Pl)vg Plaslisite
İndeksi (Pı) Adet l0

z.1.4 su oranının (su içeriğinin Wn) Tayini l0
Z.1.6

Dan9 Birim Hacim Ağırlığı (Özgül
AğırlıkIYs)Tayini Set l0

z.1.8
Doğaı Birim Hacim Ağırltğl (Yn) Tayini (Şekilli
Numune Üzerinde) Set l0

z.1.9 Kuru Birim Hacim Ağırlığı (Yk) Tayini set l0

z.2.7-2
Boşluk Oranı (E), Poroz[e (N), Yoğunluk Tayini
(Geometrik NumunelerdexKaya Mekaniği
LaboratuvaI Hitmetleri )

Adeı l2

z.2.9
Kayaçlarda Tek Eksenli Basma Dayanım| Tayini
(Hazır Karot Numunesinde)(Tek Numune için)

Adet l]

Toplam Tutar (K.D.V Hariç)

Adet

Set



T.c.
TRABZoN veı_iı-iĞi

çEvRE ve şexinciı_ix iı_ ııüoünı_üĞü
iş xıı-eııı-eni punseıırauı-ını güzoeı-eni1

(Yüzdeler toplam yaklaşlk maliyete göredi0
işin Adı : TRABZoN SPoR LisES| lST|NAT DUVARLAR| zEMiN ETüT lŞl
İş Grubu: Ana Grup>Zemin Etüt lmalatlar|

imalatn cinsi Birim Mikta

Sayfa: 1

pulsantai

" l%lPoz No

1

2

3

4

5

6

7

8

o

10

JH-22

JH-24

ü,1.2

Ü.1.6

z.1.4

z.1.6

z,,1.8

z,1.9

z.2.7 -2

m

m

Adet

Ade|

set

set

set

set

Adet

Adet

Zeminlerde 0.00-30,00 l\,letre ArasInda sondaj Kuyusu Açılmasl

Kayalarda 0.00-100.00 Metre Araslnda Sonda.i Kuyusu Aç|lmasl
(Karotlu)

ince Daneli Malzeme|er (Dane Boyulu Dağlllmlnln Tayini)

Likit Limit (LL), Plastik Limit (PL), Plastisite indeksi (Pl)

Su oranının (su lçeriğinin wn) Tayini

Dane Birim Hacim Ağ|rllğl (Özgül Ağlrhk) (Ys) Tayini

Doğal Blrim Hacim Ağlrllğl (Yn) Tayini (Şeki iNumune Üzerinde)

Kuru Birim Haom Ağlrllğl (Yk) Tayini

Boşluk oranı (E), Porozite (N) Ve Yoğunluk Tayini (Geometrik
Numunelerde) (Kaya Niekaniği Laboratuval Hizmetleri)
Kayaçlarda Tek Eksenli Basm€ Dayanüml Tayini (Hazlr Karot
Numunesinde) (Tek Numune lçin)

r
'J

na AL
Iac!o ji l,ılüiıandisi

Toplam: 100,0000 -

s.
ı{o

@,L



TRABZoN SPoR LiSEsi isTiNAT DUVARLAR| zEMiN ETüDÜ içiN

YAPlLACAK iŞLERE AiT MAHAL LisTEsi

1- Arsa üzerinde sKl,sK2,SK3,sK4,sK5,sK6,sK7,sK8,sK9,sK10,sK1l,SK12 olarak gösterilecek

noktalarda Jeoteknik amaçll sondaj açılacak. ( JH,22, JH,24|

2- Sondaj kuyularından alınacak numuneler üzerinde; dane boyutu dağılımı, atterberg

limitleri tayini, su muhtevası ölçümleri, Özgül ağırlık, doğal birim hacim ağiırlık, kuru birim

hacim ağırlık ölçümü yapılarak zeminin fiziksel özellikleri belirlenecek (Ü.1.2, Ü.1.6,

2.|.6,z.I.8, z.I.9, z.L.4,|

3- kaya zemine ulaşılması halinde sondaj kuyusundan alınacak numune üzerinde tek eksenli

basma dayanımı tayini yapılacak. (Z.2.9)

10- Sondaj kuyularından alınacak numuneler üzerinde boşluk oranı, porozite, yoğunluk tayini

yaplacak.(Z.2.7-2\

11-Gerekli görüldüğü durumda sondaj sayıları ve derinlikleri arttırılacaktır,

1z-Tahmin edilenden farklı bir zeminle karşılaşılması durumunda, o zemini yansıtacak

deneyler yapılacaktır.

Jeoloji Müh.

YE

Jeoloji Müh.

Tekin cAN

Proie sb. Md. V.
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