
İSTANBULİKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
TRAFO MERKEZLERİ ÇATI İNŞAALARI İŞİ İÇİN HİZMET SATIN ALINMASI İŞİ

Satın Almanın Konusu:  Elektrik Dağıtım Şebekesi / Trafo Merkezlerinin çatı inşaasına ilişkin işçilik
hizmetinin satın alınması.

Kurumumuz 4734 sayılı  Kamu İhale  Kanunu ile  4735 sayılı  Kamu İhale  Sözleşmeleri  Kanunu
Hükümlerine tabi değildir.

İsteklilerin aşağıda yer alan kriterler doğrultusunda geçerliliği son teklif verme tarihinden itibaren 1 (bir)
ay olan ve yetkili kişilerce imza edilerek düzenlenmiş olan teklif mektuplarını sunmaları gerekmektedir.

1-İdarenin;
a) Unvanı : İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
b) Adresi : İkitelli OSB Mah. Süleyman Demirel Bulvarı No:16 İkitelli-
Başakşehir/İstanbul
c) Telefon  ve faks : 444 3 672 / (0212) 549 26 42
d) Web/Elektronik posta adresi : www.iosb.org.tr  / muhasebe@iosb.org.tr

2-İhalenin Yeri ve Şekli: 
a) İhalenin Yapılacağı Yer : İkitelli OSB Mah. Süleyman Demirel Bulvarı No:16 İkitelli-

 Başakşehir/İstanbul
b) İhalenin Şekli :Teklif Alma Usulü

3-Teklife İlişkin;
a) İlana Çıkış Tarihi :16/09/2021
b) TeklifinTeslim Şekli : Kapalı Zarf Usulü
c) Teklifin Teslim Yeri : İOSB/Yazı İşleri Müdürlüğü/Evrak Kayıt
d) Son Teklif verme süresi : 04/10/2021 / 17:00’a kadar

4- Diğer Hususlar:
Teminatlar ve diğer hususlara sözleşmede ayrıntılara yer verilecektir.



SIRA NO İŞ KALEMİNİN ADI VE  AÇIKLAMASI BİRİM  MİKTAR BİRİM FİYAT

1 1

2 1

3 metre (m) 1

4 metretül (mtül) 1

5 1

6 1

7 1

8 1

9 metretül (mtül) 1

10 1

11 1

KDV HARİÇ / TL

İSTANBUL İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ TRAFO MERKEZLERİ ÇATI 
ONARIM İŞLERİ

Gezilmeyen vb. çatılarda bulunan izolayon veya çatı örtüsü 
malzemelerinin sökülmesi (Gezilmeyen vb. çatılarda  her türlü 
izolasyon malzemelerinin vb. çatıdan uzaklaştırlması işçilik fiyatı. 
Birim: metrekare. Ölçüm:Uygulama yapılan tüm yüzeylerin toplam 
alanı,aynı alana birden fazla uygulama yapılması halinde bir 
uygulamanın ölçüsü kabul edilir)

metrekare (m²)

Ahşap çatı sökümü (Çatı ahşap karkasın sökülmesi ve çatıdan 
uzaklaştırlması işçilik fiyatı. Birim: metrekare. Ölçüm:Uygulama 
yapılan alanın çatı örtüsü üzerine denk gelen çatı yüzey alanı)

metrekare (m²)

PVC yağmur suyu borularının, oluklarının ve bağlantı 
elemanlarının sökümü, yeni  veya kullanılabilir  malzemelerin 
montajı (bağlantı malzemelerin montajı dahil işçilik fiyatı. 
Birim:metre. Ölçüm:Kullanılan boru, oluk vb. malzemenin uzunluk 
ölçüsü)

Mahya kiremitlerinin yerine montajı (Her türlü mahya 
kiremitinin gerekli montaj malzemleri ile yerine uygulanması 
işçilik fiyatı. Birim: metretül. Ölçüm:mahya montajının kuşbakışı 
metre cinsinde ölçülmesi)

Yeni ahşap oturtma çatı yapılması  (İşverinin talebi halinde çatı 
örtüsü altı tahta kaplamalı tüm çatı elamanlarının-karkas-OSB-
Yalıtım-kiremit-çatı örtüsü-parapet-mahya vb. işler montajı, PVC 
boru oluk hariç işçilik fiyatı. Birim:metrekare. Ölçüm:Çatının 
oluklar hariç yüzey alanı) 

metrekare (m²)

Yüzeylere yalıtım malzemesinin sürülerek uygulanması 
(Gerekli yüzeylere işveren tarfından temin edilen yalıttım 
malzemesinin uygulanmasının işçilik fiyatı. Birim:metrekare. 
Ölçüm:Uygulama yapılan alan, aynı alan birden fazla uygulama 
yapılması halinde bir uygulamasının ölçüsü kabul edilir)

metrekare (m²)

Dış cephede sıva yapılması.(Gerekli yüzeylere 250/350 kg 
kireç/çimento karışımından kaba ve ince harçla dış cephe sıva 
yapılması  işçilik fiyatı. Birim:metrekare. Ölçüm:Uygulama 
yapılan alan, aynı alana birden fazla uygulama yapılması halinde 
bir uygulamanın ölçüsü kabul edilir)

metrekare (m²)

Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar 
uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) 
işçiliği.(Birim:metrekare. Ölçüm:Uygulama yapılan alan, aynı 
alana birden fazla uygulama yapılması halinde bir uygulamanın 
ölçüsü kabul edilir)

metrekare (m²)

Çatı parapetinin tamiri (çatı parapetinin temin edilen tamir 
malzemleri ile yerinde onarımının yapılması işçilik fiyatı. Birim: 
metretül. Ölçüm:uygulama yapılan parapetin kuşbakışı metre 
cinsinde ölçülmesi)

Gezilemeyen vb. çatılarda her türlü izolasyon malzemesi ve 
çatı örtüsü malzemelerin ile uygulama yapılması. 
(Birim:metrekare,Ölçüm:Uygulama yapılan çatının yüzey 
alanı, oluk hariç)  (Gezilemeyen vb. çatılarda  her türlü izolasyon 
malzemelerinin vb. çatıdan uzaklaştırlması işçilik fiyatı. Birim: 
metrekare. Ölçüm:Uygulama yapılan tüm yüzeylerin toplam alanı)

metrekare (m²)

Çatı kiremiti ve mahyasının sökülmesi, varsa parapetlerine 
izolasyon uygulamasının yapılması, çatı kiremiti veya çatı 
örtüsü malzemelerin montajı için yeni veya kullanılabilir 
malzemelerin yerine montajı. (işçilik fiyatı.Birim:metrekare, 
Ölçüm:Uygulama yapılan çatının yüzey alanı, oluk hariç) 

metrekare (m²)

Açıklama:
1) İş kalemleri işçilik ücretidir. 
2) İşin yapılabilmesi için tüm alet edevat yükleniciye aittir.
3) İşveren imalat için gerekli tüm malzemeyi temin edecekti.
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