EK: 1
ÜRETİMİ VE SATIŞI PİYASADA BULUNMADIĞINDAN VEYA UYGULAMA İMKANI OLMAYAN,
2013 YILI BORU DONANIMI BİRİM FİYAT CETVELİNDEN ÇIKARILAN BİRİM FİYATLAR

POZ NO

İŞİN ADI

08.70100

Her çeşit kırdöküm boruda döşenmeden önce basınç deneyi yapılması

08.72300

Her çeşit A.Ç. boruda döşenmeden önce basınç deneyi yapılması

08.76000

Her çeşit muflu kırdöküm boru özel parçalarının hazırlanması

08.76100

Her çeşit flanşlı kırdöküm boru özel parçalarının hazırlanması

08.76200

Her çeşit vidalı muflu kırdöküm boru özel parçalarının hazırlanması

08.76400

Her çeşit A.Ç. boru özel parçalarının hazırlanması

08.80250

Asbest çimento drenaj borularının hazırlanması

36.00100

Savurma muflu kırdöküm (font) boru başlarının bağlanması

36.00150

Savurma muflu kırdöküm boru başlarının bağlanması

36.00200

Düşey döküm muflu kırdöküm boru başlarının bağlanması

36.00250

Düşey döküm muflu kırdöküm boru başlarının bağlanması

36.00300

Flanşlı kırdöküm (font) boru başlarının bağlanması ( PN 16 atü )

36.00350

Flanşlı kırdöküm boru başlarının kurşun rondela ile bağlanması (PN 16 atü)

36.00400

Flanşlı kırdöküm boru başlarının kurşun rondela ile bağlanması (PN 16 atü)

36.00450

Flanşlı kırdöküm boru başlarının kurşun rondela ile bağlanması (PN 12,5 atü)

36.01100

Başlıksız düz uçlu kırdöküm (font) veya çelik boru başlarının bağlanması

36.01400

Vidalı muflu kırdöküm boru başlarının bağlanması

36.02200

Asbestli çimento boru başlarının bağlanması

36.03000

Muflu boruların kurşun kalafatlı başlarının sökülmesi

36.03100

Muflu boruların kurşun kalafatlı başlarının sökülmesi

36.03600

Kırdöküm boruların vidalı muflu başlarının sökülmesi

36.03700

Gibault boru başlarının sökülmesi

36.04600

Asbest çimento boruların kesilmesi ve tornalanması

36.05000

Her çeşit kırdöküm (font) boruların döşenmesi

36.08000

Her çeşit asbest çimento boruların döşenmesi

36.10000

Her çeşit muflu kırdöküm (font) boru özel parçaların döşenmesi

36.10100

Her çeşit flanşlı kırdöküm (font) boru özel parçaların döşenmesi

36.10200

Her çeşit vidalı muflu kırdöküm boru özel parçaların döşenmesi

36.10300

Her çeşit kırdöküm (font) boru özel parçaların döşenmesi

36.11000

Her çeşit ve her çapta a.ç. özel parçalarının döşenmesi

36.17000

Yeraltı yangın muluklarının yerleştirilmesi işçiliği

36.17100/İB

Yeraltı yangın muluklarının yerleştirilmesi

36.19600

Asbest çimento drenaj borularının döşenmesi

36.20200

Kaynakla bağlanmış çelik boru başların dış yüzeyine tecrit yapılması
(Tecrit malzemesi İdare Malı)

EK: 2
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BİRİM FİYAT KİTABINDA YAYIMLANDIĞI İÇİN
2013 YILI BORU DONANIMI BİRİM FİYAT CETVELİNDEN ÇIKARILAN BİRİM FİYATLAR
POZ NO

İŞİN ADI

36.21000

Tek kirişli motor kumandalı kreynler

36.21050

Tek kirişli el kumandalı kreynler

36.21100

Çift kirişli motor kumandalı kreynler

36.21150

Çift kirişli el kumandalı kreynler

36.21200

Motor kumandalı monoray vinçler

36.21250

El kumandalı monoray vinçler

36.21300

Motor kumandalı ceraskallar

36.21350

El kumandalı ceraskallar

EK: 3
FİRMALARCA ÜRETİMİNE YENİ BAŞLANILAN
ALTYAPI TESİSLERİNDE KULLANILABİLECEK PE100 MAZLEMEDEN ÜRETİLEN
2013 YILI BORU DONANIMI CETVELİNE EKLENEN BİRİM FİYATLAR
POZ NO

İŞİN ADI

08.77500/İB

PE100 Sürgülü vanaların (Uzun spigot) hazırlanması (PN 10 atü)

08.77530/İB

PE100 Sürgülü vanaların (Kısa spigot) hazırlanamsı (PN 10 atü)

08.77560/İB

PE100 Sürgülü vanaların (Flanşlı) hazırlanamsı (PN 10 atü)

08.77600/İB

PE100 Sürgülü vanaların (Uzun spigot - flanşlı) hazırlanması (PN 10 atü)

08.77630/İB

PE100 Sürgülü vanaların (Kısa spigot - flanşlı) hazırlanması (PN 10 atü)

08.77660/İB

PE100 Sürgülü vanaların (E.F. kaynak manşonlu) hazırlanması (PN 10 atü)

08.77730/İB

PE100 Küresel vanaların hazırlanması (PN 10 atü)

08.77760/İB

PE100 Dişli kutulu küresel vanaların hazırlanması (PN 10 atü)

08.77800/İB

PE100 Vana kolu ve kovanı (Buşakle takımı) hazırlanması

08.770300

PE100 Elektrofüzyon semerlerin hazırlanması (10 atü) ( TE parçası alternatifi )

36.130100/İB

PE100 Sürgülü vanalarıın (Uzun spigot) yerleştirilmesi

(PN 10 atü)

36.130130/İB

PE100 Sürgülü vanalarıın (Kısa spigot) yerleştirilmesi

(PN 10 atü)

36.130160/İB

PE100 Sürgülü vanalarıın (Flanşlı) yerleştirilmesi

36.130200/İB

PE100 Sürgülü vanalarıın (Uzun spigot - flanşlı) yerleştirilmesi

36.130230/İB

PE100 Sürgülü vanalarıın (Kısa spigot - flanşlı) yerleştirilmesi

36.130260/İB

PE100 Sürgülü vanalarıın (E.F. kaynak manşonlu) yerleştirilmesi

36.130330/İB

PE100 Küresel vanalarıın yerleştirilmesi

36.130360/İB

PE100 Dişli kutulu küresel vanalarıın yerleştirilmesi

36.130400/İB

PE100 Vana kolu ve kovanının yerleştirilmesi (Buşakle takımı)

36.108300

PE100 Elektrofüzyon semerlerin döşenmesi (10 atü) ( TE parçası alternatifi )

(PN 10 atü)
(PN 10 atü)
(PN 10 atü)
(PN 10 atü)

(PN 10 atü)
(PN 10 atü)

