
№ Görülən İşlərin və xidmətlərin adları Ölçü 
vahidi miqdarı Qiymət Dəyəri man.

1 Meydançadan gilli torpağın ekskavatorla qazılaraq maşınlara yüklənməsi və 15 
km məsafəyə daşınıb boşaldılması, (111x74x0,4 h) m3 3285.6

2 Ərazinin qreyderlə hamarlanması və kotokla kipləşdirilməsi, (111x74) m2 8214.0

3 Sahəyə iri fraksiyalı çınqıl qatının verilməsi,onun yayılması və katokla 
kipləşdirilməsi b=300 mm m3 2464.2

4 Sahəyə xırda fraksiyalı çınqıl-qum qarışığının verilməsi, onun yayılması və 
katokla kipləşdirilməsi,  b=150 mm    m3 1601.7

5 Meydançaya lazım olan mailliliyin xırda fraksiyalı çınqıl-qum qarışığı ilə 
düzəldilməsi, (25 sm-dən 0-a qədər) m3 1202.1

6 Kotok ilə kipləşdirmə, m2 8214.0

7 Meydançanın perimetr boyu drenaj yerinin qazılması, maşınlara yüklənməsi və 
15 km məsafəyə daşınıb boşaldılması, (370 p.m x1,0x1,0 h) m3 370.0

8 Drenajın dibinin əl ilə düzəldilməsi, (370 p.m x1,0) m2 370.0

9 Drenajın dibinin əl katoku ilə kipləşdilməsi, m2 370.0

10 Şeben qatının verilməsi, b=100 mm m3 37.0
11 1 qat armatur karkasın yığılması, F12 AIII tn 4.1
12 Betonun tökülməsi, B 25, b=100 mm m3 37.0

13 Drenaj kanalının yanlarının armokarkasının yığılması, 2 qat F 12 AIII (şaq 
25x25) tn 6.9

14 Dəmir-beton pərdənin taxta qəlibinin yığılması, (370 x 0,6) x 4 tərəf m2 888.0

15 Dəmir-beton pərdənin betonunun tökülməsi, B 25, b=150 mm (370x0,6x0,15)x 
2 ədəd m3 66.6

16 Ehtiyat oyunçuların oturacaq yerinin 2 qat armokarkasının yığılması, F12 AIII tn 0.9

17 Ehtiyat oyunçuların oturacaq yerinin betonlanması, B 25, b = 30 sm (12m x 1,5 
x 0,3 h) x2 ədəd, (1,5x1,5 x 0,3) x3,0 ədəd m3 12.8

18 Qalın divarlı plastmas borunun drenajın perimetr boyu qoyulması, p.m 125.0

19 4 sm qalınlıqda asfalt-beton örtüyünün asfaltqoyan maşınla qurulması, (iri 
fraksiyalı) 1-ci qat m2 8214.0

20 Həmçinin tələb olunan maililiyi nəzərə almaqla 4 sm qalınlıqda asfalt-beton 
örtüyünün asfaltqoyan maşınla qurulması, (xırda fraksiyalı) 2 -ci qat m2 8214.0

21 80 sm dərinlikdə, 80 sm diametrdə drenaj quyusunun dəmir-betondan 
qurulması, ədəd 4.0

22 Metal lyuk, ədəd 4.0
23 Drenaj xəttinin F 160 boru ilə su ötürücü xətlərə qoşulması, p.m 120.0

Cəm:

1 Suvarma sistemi üçün F100 diametrli 16 atm. təzyiqli borunun stadionun 
perimetr boyu çəkilməsi, p.m 370.0

2 Stadionun perimetr boyu çəkilmiş borunun 16 atm. təzyiqli boru vasitəsilə 
nasosxanaya birləşdirilməsi, p.m 70.0

3 Meydançanın sulanması üçün stadionun perimetr boyu puşkaların 
quraşdırılması, (puşkalar, ventillər, əyrilər, muftalar və s.) dəst 6.0

4
Nasosxanada ESPA nasos stansiyasının qurulması, (ikili nasos elektrik şiti ilə, 
Espa multi, model 121/7, H=120,0 m, 1 saat 30,0 tn, təzyiq 12 bar, 9,2 kwt-3 
faza, kollektor, vintillər, dəmir boru)

dəst 1.00

5 Genişlənmə çəni, (500 lt) (16B) ədəd 1.00
Cəm:

Ümumi cəm

ƏDV 18 %

Toplam cəm:

Suvarma sistemi və nasos

Gəncə Şəhər Stadionu  ərazisində süni ot örtüklü futbol 
meydanının qurulması üçün təməl, drenaj və irriqasiya 
işləri

Şirkətin adı:

İmza / möhür:

Tarix:
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