
№ Görüləcək işlərin adı Ölçü vahidi Miqdarı Ədədin qiyməti Yekun məbləğ

1

Metal sütunların d/b stəkanlarını gücləndirmək məqsədi ilə lentvari d/b 
bünövrə üçün perimetr boyu torpağın əl ilə qazılması və maşınlara 
yüklənib 15 km məsafəyə aparıb boşaldılması, (150,6x1,20x0,4 h)

m3 72.30

2 Bünövrənin dibinin əl ilə hamarlanması, (150,6x1,20) m2 180.72

3
Bünövrənin dibinə şeben qatının verilməsi və əl ilə yayılması, 
(150,6x1,20x0,2 h) m3 36.10

4
Hamarlayıcı sement-qum məhlulunun verilməsi, B 7,5 
(150,6x0,8x0,05) m3 6.02

5 Armokarkasın yığılması, F 12 AIII, F8 AI tn 1.30
6 Taxta qəlibin yığılması, m2 90.40
7 Lentvari bünövrənin betonlanması, B 25 m3 54.20

8

Meydançanın içərisindən artıq torpağın ekskavatorla qazılaraq 
çıxarılması və maşınlara yüklənib 15 km məsafəyə aparıb 
boşaldılması, (47,6x22,90x0,3 h)

m3 327.01

9
Meydançaya şeben qatının verilib qreyder ilə yayılıb kotok ilə 
kipləşdirilməsi, (47,6x22,90x0,2 h) m3 218.01

10
Meydançaya otsep-qum qarışığının verilib qreyder ilə yayılması və 
kotok ilə kipləşdirilməsi, (47,6x22,90x0,05 h) m3 54.50

11
Meydançaya asfaltqoyan maşınla asfalt-beton örtüyünün verilməsi, 
(50,0x25,30) b=6,0 sm qalınlığında m2 1265.00

12

Qutu profildən praqon və rabitələrin hazırlanıb mövcud fermaların 
üstündə quraşdırılması,  (qutu profil (50x50x40) (60x60x40) 
(40x40x3,5) polad vərəq, metal bucaqlıq, )

tn 16.50

13
Metalın pasdan təmizlənməsi, antipas vurulması və üstündən yağlı 
boya ilə rənglənməsi, (mövcud metal ilə birlikdə) tn 42.00

14
Profiliriovannı metal vərəqlər ilə fermaların üstünün və yanlarının 
bağlanması, m2 2756.00

15
Meydançanın qapılar olan tərəflərindən 3 m hündürlükdə açılıb-
bağlanan tentin yığılması, (bağlama aksessuarlar ilə birlikdə) m2 148.00

16
Meydançanın perimetr boyu, h=4,0 m hündürlükdə metal tor setkanın 
qur-ması, m2 590.00

17 Fermaların altından ip tor setkanın çəkilməsi, m2 2304.20
18 Futbol qapılarının düzəldilib quraşdırılması, (tor setka ilə birlikdə) ədəd 2.00

19 Projektorları bərkitmək üçün kronşteynlərin hazırlanıb quraşdırılması, ədəd 16.00

20 8 modulu elektrik lövhəsi ədəd 1.00
21 1x40 AC ədəd 2.00
22 5x6 mm2-lıq kabeli m 25.00
23 N2xH-O 5x4 mm2 kabel m 140.00
24 Qofrə edilmiş boru F 25 m 150.00
25 Led 300 vt işıqlandırıcılar ədəd 16.00
26 Birləşdirici qutu, ədəd 14.00

Cəm:

1

Meydançanın metal hasarının lentvari bünövrəsi üçün torpağın 
ekskavatorla qazılaraq maşınlara yüklənib 15 km məsafəyə aparıb 
boşaldılması, (135,2x1,0x1,0 h)

m3 135.20

2 Bünövrənin dibinin əl ilə hamarlanması, (135,2x1,0 h) m2 135.20

3
Bünövrənin dibinə şeben qatının verilməsi, əl ilə yayılması 
(135,2x1,0x0,1h) m3 13.52

4 Armokarkasın yığılması, F 12 AIII, F 8 AI tn 0.88
5 Taxta qəlibin yığılması, m2 108.20
6 Lentvari bünövrənin betonlanması, B 25 (135,2x0,6x0,4 h) m3 32.50
7 Torpağın əks doldurulması, m3 32.40

8

Meydançanın içərisindən artıq torpağın ekskavatorla qazılaraq 
çıxarılması və maşınlara yüklənib 15 km məsafəyə aparıb 
boşaldılması, (43,0x23,0x0,2 h)

m3 197.80

9
Meydançaya şeben qatının verilib, qreyder ilə yayılıb və kotok ilə 
kipləşdirilməsi, (43,0x23,0x0,2 h) m3 197.80

Üstüörtülü mini futbol meydançasının tikintisinin tamamlanması(50x25,30)

Süni ot örtüklü mini futbol meydançasının əsasının və metal tor setkadan hasarının qurulması, (43,8x23,8)

Turan-Tovuz Futbol Akademiyasında 
yenidənqurma və təmir-tikinti işlərinə qiymət 

təklifi



10
Meydançaya otsep-qum qarışığının verilib, qreyder ilə yayılıb və kotok 
ilə kipləşdirilməsi, (43,0x23,0x0,05 h) m3 49.50

11
Meydançaya asfaltqoyan maşınla asfalt-beton örtüyünün 
verilməsi,(43,0x23,8) b=6,0 sm qalınlığında m2 1042.40

12 Futbol qapılarının düzəldilib quraşdırılması, (tor setka ilə birlikdə) ədəd 2.00
13 Metal tor setkadan hasarın yığılması, (h=6,0 sm)

 - Metal boru F 133x3 p.m 204.00
 - Metal vərəq b=16 (350x350x16) 34 ədəd m2 4.20
 - Metal vərəq b=6 (150x100x6) 68 ədəd m2 1.10
 - Metal vərəq b=3 (2x1x3) m2 2.00
 - Metal künclük 50x50x5 p.m 48.00
 - Yuvarlaq metal F 28 (Ankerlər üçün) p.m 84.00
 - Qayka M 27 ədəd 410.00
 - Şayba M 27 ədəd 140.00
 - Qutu profil (60x60x3) p.m 144.00
 - Tros F 8 p.m 1000.00
 - Rem bolt ədəd 86.00
 - Xamut, ədəd 1000.00
 - Fiksator ədəd 250.00
 - antipas və üzlük boya (2 dəfə) dəst 1.00
 - metal tor setka, (rabien, üstü plastik) m2 816.00
 - Hər küncdən rabitələrin verilməsi üçün boru, F 133x3 p.m 116.00
Cəm:

1
Meydançanın taxta hasarının hər iki tərəfinin təmizlənərək dolğu 
vurularaq laklanması, (120,0x1,20x2,0) m2 288.00

1

Meydançanın metal hasarının lentvari bünövrəsi üçün torpağın 
ekskavatorla qazılaraq maşınlara yüklənib 15 km məsafəyə aparılıb 
boşaldılması, (199,6x1,0x1,0 h)

m3 199.60

2 Bünövrənin dibinin əl ilə hamarlanması, (199,6x1,0 h) m2 199.60

3
Bünövrənin dibinə şeben qatının verilməsi və əl ilə yayılması,  
(199,6x1,0x0,1h) m3 19.96

4 Beton hazırlıq qatının verilməsi, B 7,5 (199,6x1x0,1 h) m3 19.96
5 Armokarkasın yığılması, F 12 AIII, F 8 AI tn 1.29
6 Taxta qəlibin yığılması, m2 159.70
7 Lentvari bünövrənin betonlanması, B 25(199,6x0,6x0,4 h) m3 47.90
8 Bünövrənin üstündən mişar daşı ilə hörgü (40) (199,6x0,6) m2 119.76
9 D/beton kəmərin armokarkasının yığılması, F 12 AIII, F 8 AI tn 0.86

10 Taxta qəlibin yığılması, m2 79.84
11 D/beton kəmərin betonlanması, B 20 (199,6x0,4x0,2 h) m3 15.97
12 Bünövrənin hər iki tərəfdən suvanması, (199,6x1,0 h) x 2 m2 399.20
13 İsti bitum ilə hər iki tərəfdən 2 dəfə izolyasiya m2 399.20
14 Torpağın əks doldurulması, m3 48.00

15

Meydançanın içərisindən gilli torpağın ekskavatorla qazılaraq çıxarılıb 
maşınlara yüklənib 15 km məsafəyə aparıb boşaldılması, 
(59,8x40,0x0,3 h)

m3 717.60

16
Meydançaya şeben qatının verilərək qreyder ilə yayılması və  kotok ilə 
kipləşdirilməsi, (59,8x40,0x0,3 h) m3 717.60

17
Maililikləri nəzərə almaqla meydançaya otsep-qum qarışığının verilib 
qreyder ilə yayılıb və kotok ilə kipləşdirilməsi, m3 430.50

18
Meydançaya asfaltqoyan maşınla 4 sm qalınlıqda I qat xırda dənəli 
asfalt-beton örtüyünün verilməsi, m2 2392.00

19
Meydançaya asfaltqoyan maşınla 4 sm qalınlıqda II qat iri dənəli asfalt-
beton örtüyünün verilməsi, m2 2392.00

20 Metal tor setkadan hasarın yığılması, (h=6,0 m):
 - Metal boru F 133x3 p.m 300.00
 - Metal vərəq b=16 (350x350x16) 50 ədəd m2 6.20
 - Metal vərəq b=6 (150x100x6) 100 ədəd m2 1.50
 - Metal vərəq b=3 (2x1x3) m2 2.00
 - Metal künclük 50x50x5 p.m 70.00
 - Yuvarlaq metal F 28 (ankerlər üçün) p.m 120.00
 - Qayka M 27 ədəd 600.00
 - Şayba M 27 ədəd 200.00
 - Qutu profil (60x60x3) p.m 200.00
 - Tros F 8 p.m 1200.00
 - Rem bolt ədəd 144.00
 - Xamut, ədəd 1200.00
 - Fiksator ədəd 300.00
 - antipas və üzlük boya (2 dəfə) dəst 1.00
 - metal tor setka, (rabien, üstü plastik) m2 1200.00
 - Hər küncdən rabitələrin verilməsi üçün boru, F 133x3 p.m 144.00
Cəm:

Mövcud süni ot örtüklü mini futbol meydançası (40,0x20,0)

Süni ot örtüklü futbol meydançasının əsasının və metal tor setkadan hasarının qurulması, (59,8x40,0)



1
Lentvari bünövrəsinin  ekskavatorla qazılaraq maşınlara yüklənib 15 
km məsafəyə aparılıb boşaldılması, (27,2x1,0x1,0 h) m3 27.00

2 Bünövrənin dibinin əl ilə hamarlanması, (27,2x1,0 h) m2 27.20

3
Bünövrənin dibinə şeben qatının verilməsi və əl ilə yayılması,  
(27,2x1,0x0,1h) m3 2.72

4 Beton hazırlıq qatının verilməsi, (27,2x1,0x0,1 h) B 7,5 m3 2.72

5
Şüşəli ruberoid ilə 2 qat izolyasiya, (Rusiya istehsalı, "Bikrost" 3 mm 
qalınlıqda, parçalı) m2 27.20

6
Sement-qum məhlulundan hamarlayıcı qatın verilməsi, (27,2x1,0x0,03 
h) B 7,5 m3 0.82

7 Armokarkasın yığılması, F 14 AIII, F 8 AI tn 0.18
8 Taxta qəlibin yığılması, m2 21.20
9 Sütunların armokarkasının yığılması, F 18 AIII, F 8 AI tn 0.28

10 Lentvari bünövrənin betonlanması, (27,2x0,6x0,4 h) B 25 m3 6.50
11 Bünövrənin üstündən mişar daşı ilə hörgü (40) (27,2x0,6) m2 16.32
12 Bünövrənin hər iki tərəfinin suvanması, (27,2x1,0) x2 m2 54.40
13 Bünövrənin hər iki tərəfinin isti bitum ilə 2 dəfə izolyasiyası, m2 54.40
14 Şeben-qum qarışığı ilə çalanın doldurulması, (6x6x0,2 h) B 20 m3 7.20
15 Döşəmənin 2 qat armokarkasının yığılması, F 12 AIII tn 0.70
16 Döşəmənin betonlanması, (6,80x6,80x0,2 h) B 20 m3 9.30
17 Sütunların, rigelin və örtüyün taxta qəlibinin yığılması, m2 94.00

18
Rigellərin və örtüyün armokarkasının yığılması, f 18 AIII, F 12 AIII, F 
8 AI tn 1.35

19 Sütunların, rigellərin və örtüyün betonlanması, B 25 m3 11.80
20 Xarici divarların mişar daşından hörülməsi, (40-lıq) m2 129.60
21 Parapetin mişar daşından hörülməsi, (40-lıq) m2 14.40
22 Parapetin üstünün və daxilinin suvanması, m2 28.80
23 Xarici divarların suvanması, m2 125.10
24 Keramzitdən istilik izolyasiya qatının verilməsi, m3 7.20

25
Sement-qum məhlulundan hamarlayıcı qatın verilməsi, (6,0x6,0x0,06 
h) B 20 m3 2.16

26
Parapetin üstünün, yanlarının və damın 2 qat şüşəli ruberoid ilə 
izolyasiyası,(Rusiya istehsalı, "Bikrost" 3 mm qalınlıqda, parçalı) m2 64.80

27 Su axım borularının quraşdırılması, F 100 p.m 9.00
28 Fasadın fakturalı emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi, m2 125.10
29 PVC pəncərələrin quraşdırılması, (1,50x1,50) ədəd 2.00
30 Metal qapı blokunun yığılıb quraşdırılması, (1,40x2,20 h) m2 3.08

31
Daxili divarların və tavanın şpatlevka vurularaq emulsiya ilə 2 dəfə 
rənglənməsi, m2 132.00

32 Döşəməyə metlaxın vurulması, (Türkiyə istehsalı) m2 36.00
33 Metlaxdan süpürgəliyin vurulması, p.m 24.00
34 Qazanxananın avadanlıqları:

 - Qazan (500) General dəst 1.00
 - Qazan (100) Lemaxs dəst 1.00
 - Odluq (500) Flam dəst 1.00
 - Boyler (1000) Apament ədəd 4.00
 - Pompa (50-10) wilo ədəd 4.00
 - Pompa (30-7,5) wilo ədəd 4.00
 - Pompa (30-10) wilo ədəd 1.00
 - Genişlənmə çəni 300 lt ədəd 2.00
 - Əks klapan 50 ədəd 4.00
 - Əks klapan 32 ədəd 4.00
 - Vintil (50) ədəd 18.00
 - Vintil (32) ədəd 24.00
 - Vintil (100) ədəd 10.00
 - Termometr ədəd 4.00
 - Manometr ədəd 6.00
 - Flyans (100) ədəd 16.00
 - Flyans (90) ədəd 10.00
 - Dəmir boru (90) p.m 15.00
 - Dəmir boru (150) p.m 4.00
 - Havaburaxan ədəd 8.00
 - Partlama vintili ədəd 4.00
 - Əmniyyət vintili ədəd 2.00
 - Nipel (50) ədəd 20.00
 - Nipel (32) ədəd 25.00
 - 25 vintil ədəd 15.00
 - Düz rekor sarı 50 ədəd 6.00
 - Düz rekor sarı 32 ədəd 12.00
 - Düz rekor sarı 25 ədəd 12.00
 - Əks klapan 25 ədəd 7.00
 - Filtr 50 ədəd 3.00
 - Filtr 32 ədəd 3.00

Qazanxananın tikintisi



 - Filtr 25 ədəd 3.00
 - Pompa amerikankası ədəd 12.00
 - Rekor 63 ədəd 15.00
 - Rekor 40 ədəd 20.00
 - Rekor 32 ədəd 20.00
 - Rezva kleyi ədəd 6.00
 - Nipel 25 ədəd 20.00
 - Dəngə qabı (100) ədəd 1.00
 - Tüstü borusunun düzəldilib quraşdırılması, F 300 p.m 8.00
 - Qazanxanada elektrik işləri, dəst 1.00
Cəm:

1
Torpağın ekskavatorla qazılaraq maşınlara yüklənib 15 km məsafəyə 
aparılıb boşaldılması, (335,0x0,4x0,4 h) m3 53.60

2 F 63-lük borunun kanalın içinə düzülməsi, (folqalı) p.m 1340.00
3 F 40-lıq boruın içinə düzülməsi, (folqalı) p.m 340.00
4 F 63-lük mufta (folqalı) ədəd 330.00
5 F 40-lıq mufta (folqalı) ədəd 80.00
6 F 63 dirsək, ədəd 40.00
7 F 40 dirsək, ədəd 10.00
8 Torpağın əks doldurulması, m3 67.20

9
Torpağın üstündən şeben qatının verilib kipləşdirilməsi, 
(335x0,4x0,05h) m3 6.70

10 Asfalt beton örtüyünün qurulması, (335,0x0,4 h) b=6,0 sm m2 134.00
Cəm:

1 Fasadın divarlarında çatlamış yerlərin təmizlənməsi, m2 75.00
2 Suvağı tökülmüş yerlərin yenidən suvanması, m2 75.00
3 Divarların fakturalı emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi, m2 140.00
4 Metal darvazaların təmzilənib yağlı boya ilə rənglənməsi, m2 140.00

Cəm:

1
Çalanın ekskavatorla qazılaraq torpağın maşınlara yüklənib 15 km 
məsafəyə aparılıb boşaldılması, (7,30x7,30x3,50 h) m3 186.50

2 Çalanın dibinin əl ilə hamarlanması, m2 53.30

3
Çalanın dibinə şeben qatının verilməsi və əl ilə yayılması,  
(7,30x7,30x0,20 h) m3 10.70

4 Beton hazırlıq qatının verilməsi, B 7,5 (7,30x7,30x0,10 h) m3 5.30

5
2 qat şüşəli ruberoidin vurulması, (Rusiya istehsalı, "Bikrost" 3 mm 
qalınlıqda, parçalı) m2 53.30

6
Sement-qum məhlulundan hamarlayıcı qatın verilməsi, 
(7,30x7,30x0,03 h) m3 1.60

7
Döşəmənin armokarkasının yığılması, F 14 AIII, F 8 AI (zavod 
istehsalı) tn 1.40

8 Döşəmənin betonlanması, B 25 (7,30x7,30x0,30 h) m3 15.99
9 Dəmir-beton pərdə divarlarının taxta qəlibinin yığılması, m2 161.30

10
Dəmir-beton pərdə divarlarının armokarkasının yığılması, F 14 AIII, F 
8 AI (zavod istehsalı) tn 2.40

11 Dəmir-beton pərdə divarlarının betonlanması, B 25 (25,20x0,25x3,0 h) m3 18.90

12 Örtüyün taxta qəlibinin yığılması, m2 33.60

13 Örtüyün armokarkasının yığılması, F 14 AIII, F 8 AI (zavod istehsalı) tn 1.40

14 Örtüyün betonlanması, B 25 (6,30x6,30x0,25 h) m3 9.90
15 Perimetr boyu d/beton divarların isti bitum ilə 2 dəfə izolyasiyası, m2 85.70
16 Torpağın əks doldurulması, m3 75.60
17 Havalandırıcı boruların qoyulması, metal F 100  h=1,0 m ədəd 2.00
18 Metal qapağın düzəldilib quraşdırılması, (0,8x0,8) ədəd 1.00
19 Dəmir piləkənin düzəldilib quraşdırılması, l=3,0 m ədəd 1.00

20

Çirkab su anbarından kanalizasiya lyukuna qədər torpağın 
ekskavatorla qazılaraq 15 km məsafəyə aparılıb boşaldılması, 
(60,0x0,4x0,4 h)

m3 9.60

21 Təzyiqli çirkab su borusunun çəkilməsi, F 90 p.m 60.00
22 Borunun üstünün yumşaq torpaqla doldurulması, m3 9.60
23 Çirkab su nasoslarının quraşdırılması, dəst 2.00

 - Amerikanka F 90, ədəd 2.00
 - Baçonka F 90 ədəd 8.00
 - Klapan F 90, ədəd 2.00
 - Rekor F 90 ədəd 2.00
 - Üçlük F 90 ədəd 1.00

Qazanxanadan tribunanın altındakı soyunub-geyinmə otaqlarına, 2 mərtəbəli "A", "B" binalarına və hola istilik xətlərinin çəkilməsi,

Yarımstansiyanın fasadının rənglənməsi,

Çirkli sular üçün şambonun tikintisi



 - Dirsək F 90 ədəd 8.00
 - Mufta F 90 ədəd 10.00
 - Torpağın üstündən şeben qatının verilib kipləşdirilməsi, 
(60,0x0,1x0,05h) m3 1.20
 - Asfalt beton örtüyünün qurulması, (60,0x0,4 h) b=6,0 sm m2 24.00
Cəm:

1
Çalanın ekskavatorla qazılaraq torpağın maşınlara yüklənib 15 km 
məsafəyə aparılıb boşaldılması, (17,10x8,30x3,50 h) m3 496.80

2 Çalanın dibinin əl ilə hamarlanaraq torpağın kotok ilə kipləşdirilməsi, m2 141.93

3
Çalanın dibinə şeben qatının verilərək əl kotoku ilə kipləşdirilməsi, 
(17,10x8,30x0,30 h) m3 42.60

4 Beton hazırlıq qatının verilməsi, B 7,5 (17,10x8,30x0,10 h) m3 14.19

5
2 qat şüşəli ruberoidin vurulması,(Rusiya istehsalı, "Bikrost" 3 mm 
qalınlıqda, parçalı) m2 141.93

6
Sement-qum məhlulundan hamarlayıcı qatın verilməsi, 
(7,30x8,30x0,03 h) m3 4.26

7
Döşəmənin armokarkasının yığılması, F 14 AIII, F 8 AI(zavod 
istehsalı) tn 3.90

8 Döşəmənin betonlanması, B 25 (15,70x6,70x0,30 h) m3 31.60

9
Dəmir-beton pərdə divarlarının armokarkasının yığılması, F 14 AIII, F 
8 AI(zavod istehsalı) tn 4.95

10 Dəmir-beton pərdə divarlarının taxta qəlibinin yığılması, m2 332.40

11 Dəmir-beton pərdə divarlarının betonlanması, B 25 (25,20x0,25x3,0 h) m3 41.60

12 Örtüyün taxta qəlibinin yığılması, m2 83.20
13 Örtüyün betonlanması, B 25 (15,10x6,30x0,25 h) m3 23.80
14 Perimetr boyu d/beton divarların isti bitum ilə 2 dəfə izolyasiyası, m2 149.80
15 Torpağın əks doldurulması, m3 128.40
16 Su rezervuarlarının daxildən izolateks ilə 2 dəfə izolyasiyası, m2 270.80
17 Havalandırıcı boruların qoyulması, metal boru F 100  h=1,0 m ədəd 6.00

18
Metal qapaqların düzəldilib quraşdırılması, (0,8x0,8)=2 ədəd 
(1,40x1,20) =1 ədəd ədəd 3.00

19 Dəmir piləkənin düzəldilib quraşdırılması, l=3,0 m ədəd 3.00
Cəm:

1 Nasos stansiyası Espa Multi 55-7 dəst 1.00
2 Genişlənmə çəni 750 lt ədəd 1.00
3 Kollektor (komplekt) dəst 1.00
4 Filtr (50) ədəd 1.00
5 Düz rekor sarı, ədəd 6.00
6 F 50 vintil, ədəd 6.00
7 F 40 vintil, (plastmas) ədəd 1.00
8 63-50 rekor, ədəd 6.00
9 Yanğın nasos stansiyası Espa Multi 35-8 dəst 1.00

10 Genişlənmə çəni 300 lt dəst 1.00
11 Vintil (50) ədəd 3.00
12 Filtr (50) ədəd 1.00
13 40 Amerikanka ədəd 1.00
14 40 vintil (plastmas) ədəd 1.00
15 65-40 troynik ədəd 1.00
16 Hava ventilyatoru dəst 2.00

17
Meydançanı suvarmaq üçün mövcud yararsız nasosxanadan ikili nasos 
stansiyasının sökülüb təzə nasosxanada quraşdırılması, dəst 1.00

18 90 PE boru PN 16 p.m 130.00
19 90 EF Mufta, ədəd 24.00
20 90/90 EF Dirsək ədəd 10.00

Cəm:

1
Torpağın ekskavatorla qazılaraq maşınlara yüklənib 15 km məsafəyə 
aparılıb boşaldılması, (250,0x0,4x0,4 h) m3 40.00

2 PVC borunun xəndəyin içi ilə çəkilməsi, F 50 p.m 250.00
3 Mufta F 50 ədəd 64.00
4 Dirsək F 50 ədəd 10.00
5 Üçlük F 50 ədəd 2.00
6 Boruların üstünün yumşaq torpağı ilə bağlanması, (250x0,4x0,4 h) m3 40.00

7
Torpağın üstündən şeben qatının verilib kipləşdirilməsi, 
(250,0x0,4x0,05h) m3 5.00

8 Asfalt beton örtüyünün qurulması, (250,0x0,4 h) b=6,0 sm m2 100.00
9 Rekor çöl diş F 50 ədəd 2.00

Yeraltı su rezervuarlarının və nasosxananın tikintisi,

Nasoxsananın avadanlıqları

Mövcud artezian quyusundan yeni tikilən su rezervuarlarına su xəttinin çəkilməsi,



10 Vintil F 50 ədəd 2.00
11 Poplavok F 50 ədəd 2.00

Cəm:

1
Tribunalardan sınmış və xarab olmuş bütün PVC oturacaqların 
sökülməsi, ədəd 6500.00

2
Oturacaqların altında və yanlarda çatlamış yerlərin təmizlənməsi və 
mata ilə üzlənməsi, m2 4599.00

3
Tribunaların oturacaqlarının altının və yanlarının emulsiya ilə 2 dəfə 
rənglənməsi, ("Betek", TÜRKİYƏ) m2 4599.00

4 Yeni PVC oturacaqların quraşdırılması, (material + ə/h) ədəd 6500.00
Cəm:

1 Mişar daşından tikilmiş mövcud arakəsmələrin sökülməsi, m2 367.30
2 Divarlardan köhnə suvağın qaşınaraq sökülməsi, m2 1511.40
3 Pəncərələrin sökülməsi, (1,35x1,10 h) ədəd 24.00
4 Pəncərə yerlərinin mişar daşı ilə tikilməsi, (40-lıq) m2 35.60
5 Xarici divardan yeni pəncərə yerlərinin açılması, (1,35x1,10 h) ədəd 24.00
6 PVC pəncərələrin düzəldilib quraşdırılması, (1,35x1,10 h) ədəd 36.00

7
Tribunanın soyunub-geyinmə otaqlarına düşən dəmir-beton hissəsinin 
metal ilə gücləndirilməsi, tn 4.50

8 Mişar daşından (40-lıq)  arakəsmələrin hörülməsi, m2 289.70
9 Mişar daşından (20-lik)  arakəsmələrin hörülməsi, m2 142.10

10 Kərpicdən (10-luq)  arakəsmələrin hörülməsi, m2 254.80
11 Daxili divarların suvanması, m2 2766.70

12
Döşəməyə şeben-qum qarışığının verilməsi və əl ilə yayılması, 
(949,6x0,06 H) m3 56.90

13 1 qat armokarkasın yığılması, F 12 AIII (zavod istehsalı) tn 7.60
14 Döşəməyə betonun verilməsi, B 20 (949,6x0,12 h) m3 113.95
15 Asma tavanın alüminiumdan yığılması, (aksessuarlar ilə birlikdə) m2 220.50
16 Tavanın alçıpandan yığılması, (12,5)  (aksessuarlar ilə birlikdə) m2 729.10

17
Alçpan tavana şpatlevka vurularaq emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi, 
("Betek", TÜRKİYƏ) m2 729.10

18
Divarlara şpatlevka vurularaq emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi, 
("Betek", TÜRKİYƏ) m2 1901.50

19 Döşəməyə vinilin vurulması, m2 350.30
20 MDF plintusun vurulması, p.m 263.10
21 Döşəməyə keramoqranitin vurulması, (60x60) (Türkiyə istehsalı) m2 162.30
22 Süpürgəliyin vurulması, p.m 164.50
23 Döşəməyə metlaxın vurulması, m2 437.00
24 Süpürgəliyin vurulması, p.m 175.70
25 Divarın kafel ilə üzlənməsi, m2 865.20
26 İzozsistem alüminium qapıların yığılması, (1,80x2,20 h) m2 11.99
27 İzozsistem alüminium qapıların yığılması, (0,90x2,10 h) m2 1.90
28 Çöl giriş qapılarının PVC-dən yığılması, (0,90x2,10 h) ədəd 3.00
29 Sanitar qovşaq qapılarının MDF-dən yığılması, (0,80x2,10 h) ədəd 31.00
30 MDF-dən qapıların yığılması, (0,90x2,10 h) ədəd 22.00
31 Qapılara qolların qoyulması, ədəd 8.00
32 Saunanın yığılması, (2,5x2,5) dəst 1.00

33
Soyunub-geyinmə şkaflarının ığılması, h=2,1 m, eni 50 sm, dərinliyi 
50 sm m2 81.90

34
Duş arakəsmələrin 12 mm-lik kompakt laminatdan (trespadan) 
yığılması, (1,20x1,54 h) 40 ədəd (Türk istehsalı) m2 73.90

35 Kompakt laminat arakəsmənin nerjaveyka ayaqları, ədəd 40.00

36
Komakt laminatın arakəsmənin divara bərkidilən nerjaveyka 
aksessuarları, ədəd 80.00

37
Duşların qabağına pərdə asmaq üçün nerjaveyka borusu (F 25, b=1,5 
mm) p.m 120.00

38 Nerjaveyka boruların orta birləşdiriciləri, ədəd 40.00
39 Nerjaveyka boruların yan birləşdiriciləri, ədəd 98.00
40 Duşların qabağı üçün pərdə (1,20x1,80 h) ədəd 40.00

41
Paltarsoyunma şkaflarının qabağına yumşaq oturacaqlar, l=1,5 p.m, 
h=0,45 sm, ədəd 28.00

42 Tribunanın arxa və yan divarlarının köhnə suvağının sökülməsi, m2 650.40
43 Suvağın vurulması, m2 650.40
44 Fakturalı emulsiyanın vurulması, ("Betek", TÜRKİYƏ) m2 650.40
45 İnşaat zibilinin maşınlara yüklənib daşınması, m3 125.00

Cəm:

1 56 modullu elektrik lövhəsi, ədəd 1.00
2 24 modullu elektrik lövhəsi, ədəd 2.00
3 Avtomat 3х125А ədəd 1.00
4 3х40АС ədəd 2.00
5 3х32АС ədəd 3.00

Tribunanın oturacaqlarının təmiri,

Tribunanın altında soyunub-geyinmə otaqlarının və kabinetlərin tikilməsi,

Soyunub-geyinmə və duş otaqlarında elektrik işləri



6 3х25АС ədəd 1.00
7 1х10АВ-1х16АВ ədəd 30.00
8 1х20АС ədəd 41.00
9 1х25АС ədəd 4.00

10 УЗО 2х40А\0.03 ədəd 6.00

11

Elektrik güc kabeli üçün xədəyin əl ilə qazılması və torpağın maşınlara 
yüklənərək 15 km məsafəyə aparılıb boşaldılması, (240,0x0,4x0,4 h)

m3 38.40
12 Xəndəyin dibinin əl ilə hamarlanması, m2 96.00
13  3х70мм² + 2х35мм²-lik kabelin xəndəyin içi ilə çəkilməsi, m 240.00
14 Kabelin üstündən yumşaq torpağın tökülməsi, m3 9.60
15 Torpağın üstündən kərpicin düzülməsi, ədəd 1200.00
16 Torpağın əks doldurulması, m3 24.00

17
Torpağın üstündən şeben qatının verilib kipləşdirilməsi, 
(240,0x0,4x0,05h) m3 4.80

18 Asfalt beton örtüyünün qurulması, (240,0x0,4 h) b=6,0 sm m2 96.00
19 Kabel N2XH-O  5х6мм² m 280.00
20 Kabel N2XH-O  3х4мм² m 100.00
21 Kabel N2XH-O  3х2,5мм² m 2400.00
22 Kabel N2XH-O  3х1,5мм² m 200.00
23 Qofrə edilmiş boru, Ø20 m 1000.00
24 Kabel çəkmək üçün alüminium rəflər, 300х40 m 15.00
25 Kabel çəkmək üçün alüminium rəflər, 200х40 m 70.00
26 Kabel çəkmək üçün alüminium rəflər, 100х40 m 70.00
27 Konsol  L300 ədəd 10.00
28 Konsol  L200 ədəd 95.00
29 Elektrik açarı, 220В 10А ədəd 50.00
30 Rozetka, 220В 16А ədəd 75.00
31 Quraşdırma qutuları, ədəd 260.00
32 LED 60x60 "Philips" işıqlandırıcları, ədəd 198.00
33 Xarici LED işıqlanma üçün metal əsas, ədəd 198.00
34 LED IP44 20vt spotu, ədəd 200.00
35 LED fasad işıqlandırıcları, ədəd 6.00
36 LED Exit işıqlandırıclar, ədəd 8.00

Cəm:

1 Tüstü detektoru, ədəd 43.00
2 Qəza düyməsi, ədəd 4.00
3 Xəbərverici siqnal, ədəd 6.00
4 Yanğın lövhəsi, ədəd 1.00
5 Akkumlyatorlar, ədəd 2.00
6 Yanğın kabeli, m 400.00

Cəm:

1 Unitaz dəst 21.00
2 Smestitel+pide dəst 21.00
3 Qipso şlanq ədəd 21.00
4 Tülpan dəst 20.00
5 Tülpan smestiteli dəst 20.00
6 Arkokran ədəd 48.00
7 Duş +smestitel (divariçi) dəst 50.00
8 Pissuar ədəd 6.00
9 Pissuar smestiteli dəst 6.00

Cəm:

1  F 63-lük boru folqalı p.m 160.00
2  F 50-lik boru folqalı p.m 160.00
3  F 32-lik boru folqalı p.m 270.00
4  F 25-lik boru folqalı p.m 400.00
5  F 63-lük mufta ədəd 36.00
6  F 50-lik mufta ədəd 36.00
7  F 32-lik mufta ədəd 50.00
8  F 25-lik mufta ədəd 30.00
9 63-32 üçlük ədəd 8.00

10 63-25 üçlük ədəd 12.00
11 50-32 üçlük ədəd 12.00
12 50-25 üçlük ədəd 12.00
13 32-25 üçlük ədəd 110.00
14 25 üçlük ədəd 200.00
15 63-lük dirsək ədəd 20.00
16 50-lik dirsək ədəd 20.00
17 32-lik dirsək ədəd 60.00
18 25-lik dirsək ədəd 400.00

Yanğın siqnalizasiyası,

Santexniki işlər
Tribunanın altında soyunub-geyinmə otaqları üçün santexniki avadanlıqlar

İsti və soyuq su xətləri



19 25   2/1 dirsək  (i:d) ədəd 220.00
20 2/1 rezva ədəd 220.00
21 Kafelaltı vintil F 32 ədəd 27.00
22  F 50-lik boru folqalı p.m 160.00
23  F 40-lıq boru folqalı p.m 160.00
24  F 25-lik boru folqalı p.m 80.00
25  F 20-lik boru folqalı p.m 180.00
26  F 50-lik mufta ədəd 36.00
27  F 40-lıq mufta ədəd 36.00
28  F 25-lik mufta ədəd 20.00
29  F 20-lik mufta ədəd 20.00
30 50-20 üçlük ədəd 60.00
31 40-20 üçlük ədəd 60.00
32 25-20 üçlük ədəd 10.00
33 20 qapama ədəd 140.00
34 50-lik dirsək ədəd 20.00
35 40-lıq dirsək ədəd 20.00
36 25-lik dirsək ədəd 60.00
37 20-lik dirsək ədəd 260.00
38 25   2/1 dirsək  (c:d) ədəd 130.00
39 Radiator vintili ədəd 130.00
40 Panel radiatoru p.m 60.00

Cəm:

1 F 50-lik boru 0,5 m ədəd 84.00
2 F 50-lik boru 1,0 m ədəd 36.00
3 F 50-lik boru 2,0 m ədəd 4.00
4 F 100-lük boru 0,5 m ədəd 50.00
5 F 100-lük boru 1,0 m ədəd 84.00
6 F 100-lük boru 2,0 m ədəd 21.00
7 F 100-lük boru 3,0 m ədəd 15.00
8 F 50-lik üçlük ədəd 26.00
9 F 100-lük üçlük ədəd 27.00

10 100-50 üçlük ədəd 88.00
11 50-90 0 dirsək, ədəd 10.00
12 90-45 0 dirsək, ədəd 106.00
13 100-90 0 dirsək, ədəd 40.00
14 100-45 0 dirsək, ədəd 32.00
15 100-50  keçid ədəd 24.00
16 Trap (10 sm) ədəd 29.00
17 Trap (80 sm) xrom ədəd 44.00

Cəm:

1 0,5 mm galveniz sacdan hava kanalı m2 410.00
2 Liner mənfəz 600x150 ədəd 2.00
3 Flex Ø150 izolyasiyalı metr 110.00
4 Havalandırma matoru TT-250 ədəd 4.00
5 Havalandırma matoru TT-200 ədəd 2.00
6 Gəmici animostat Ø100 ədəd 32.00
7 Flex Ø100 sadə metr 160.00
8 Liner mənfəz 300x150 ədəd 44.00
9 Havalandırma matoru TT-315 ədəd 8.00

10 Flex Ø150 sadə metr 80.00
11 Müdaxilə qapağı 450x450 ədəd 3.00
12 Izolyasiyam F 9 m2 40.00
13 Split kondisioner BTU 24000 ədəd 3.00
14 Split kondisioner BTU 18000 ədəd 5.00
15 Split kondisioner BTU 12000 ədəd 3.00
16 Split kondisioner BTU 900 ədəd 3.00

Cəm:

1 Mişar daşından hörülmüş arakəsmələrin sökülməsi, m2 48.00
2 Mişar daşından 20 sm qalınlığında arakəsmələrin hörülməsi, m2 60.84
3 10-luq kərpicdən arakəsmənin hörülməsi, m2 33.02
4 Daxili divarların köhnə suvağının sökülməsi, m2 658.60
5 Daxili divarların suvanması, m2 848.01

6 PVC pəncərə bloklarının hazırlanaraq quraşdırılması, (1,20x1,50 h) ədəd 17.00

Tribunaaltı çirkab su xətləri

Tribunaaltı soyunub-geyinmə otaqlarının və kabinetlərinin havalandırılması və kondisionerləşdirilməsi,

B Binasının I və II mərtəbəsində təmir-tikinti işləri, II mərtəbənin tavanının sökülməsi və mərtəbənin hündürlüyünün artırılması 

I mərtəbə



7
Çöl giriş qapısının alüminium izosistemdən yığılaraq quraşdırılması, 
(0,90x2,10 h) ədəd 1.00

8 Daxili qapıların MDF-dən yığılaraq quraşdırılması, (0,90x2,10 h) ədəd 11.00

9
I mərtəbədən hola keçid qapısının MDF-dən yığılaraq quraşdırılması, 
(1,60x2,10 h) ədəd 1.00

10
Duş və tualet qapılarının MDF-dən yığılaraq quraşdırılması, 
(0,80x2,10 h) ədəd 7.00

11 Pəncərə altlıqlarının PVC-dən  quraşdırılması, (1,30x0,30 en) ədəd 17.00
12 Tavanın alçıpanla yığılması, 12,5-lik (aksessuarlar ilə birlikdə) m2 325.13

13
Duş və tualet otaqlarının tavanının alüminium asma tavandan 
yığılması, (aksessuarlar ilə birlikdə) m2 25.94

14 Duş və tualet otaqlarının döşəməsinin metlax ilə üzlənməsi, (Türkiyə) m2 25.94
15 Divarların kafel ilə üzlənməsi, (Türkiyə) m2 128.70

16
Pilləkən qəfəsəsində pilləkən və meydançanın metlax ilə üzlənməsi, 
(Türkiyə) m2 17.75

17 Süpürgəliyin vurulması, p.m 14.90

18
Divar və tavana şpatlevka vurularaq emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi, 
("Betek", TÜRKİYƏ) m2 1044.40

19
Döşəməyə sement-qum məhlulundan 6 sm qalınlıqda hamarlayıcı qatın 
verilməsi, m3 21.10

20 Döşəməyə laminatın vurulması, m2 257.13
21 MDF plintusun vurulması, p.m 174.90

22 Döşəməyə (60x60) ölçüdə keramoqranitin vurulması, (TÜRKİYƏ) m2 63.20
23 Süpürgəliyin vurulması, p.m 68.00
24 Pilləkənin kənarlarına alüminium məhəccərin vurulması, p.m 21.00

Cəm:

1
II mərtəbənin içi boşluqlu d/beton paneldən olan örtük plitəsinin kran 
ilə sökülməsi, ədəd 64.00

2
Mişar daşından hörülmüş (40-lıq) divarların üstündən əlavə hörgünün 
hörülməsi, (153,6x0,4 h) m2 61.40

3
Hörgünün üstündən d/beton rigelin armokarkasının yığılması, F 18 
AIII, F 8 AI (Zavod istehsalı) tn 2.20

4 Örtük plitəsinin və rigelin taxta qəlibinin yığılması, m2 518.40

5
Örtük plitəsinin armokarkasının yığılması, F 12 AIII, F 8 AI (Zavod 
istehsalı) tn 8.50

6 Örtük plitəsinin və rigellərin betonlanması, B 25 m3 79.70

7
Sütunların armokarkasının yığılması, F 18 AIII, F 8 AI (Zavod 
istehsalı) tn 0.05

8 Taxta qəlibin yığılması, m2 41.50
9 Sütunların betonlanması, (0,4x0,4x0,4 h) x 14 ədəd  B 20 m3 0.90

10 Sütunlararasının 40-ıq mişar daşından hörülməsi, m2 29.60
11 D/beton kəmərin armokarkasının yığılması, F 12 AIII, F 8 AI tn 0.66
12 Taxta qəlibin yığılması, m2 61.40
13 D/beton kəmərin betonlanması, B 20 m3 12.30
14 Mişar daşından 20 sm qalınlığında arakəsmələrin hörülməsi, m2 17.30
15 10-luq kərpicdən arakəsmənin hörülməsi, m2 15.90
16 Daxili divarların köhnə suvağının sökülməsi, m2 74.40
17 Daxili divarların suvanması, m2 1446.40

18 PVC pəncərə bloklarının hazırlanaraq quraşdırılması, (1,20x1,50 h) ədəd 19.00
19 Daxili qapıların MDF-dən yığılaraq quraşdırılması, (0,90x2,10 h) ədəd 15.00

20
II mərtəbədən hola keçid qapısının MDF-dən yığılaraq quraşdırılması, 
(1,60x2,10 h) ədəd 1.00

21
Duş və tualet qapılarının MDF-dən yığılaraq quraşdırılması, 
(0,80x2,10 h) ədəd 13.00

22 Pəncərə altlıqlarının PVC-dən  quraşdırılması, (1,30x0,30 en) ədəd 19.00
23 Tavanın alçıpanla yığılması, 12,5-lik (aksessuarlar ilə birlikdə) m2 314.30

24
Duş və tualet otaqlarının tavanının alüminium asma tavandan 
yığılması, m2 37.90

25
Döşəməyə sement-qum məhlulundan 6 sm qalınlıqda hamarlayıcı qatın 
verilməsi, m3 23.50

26 Duş və tualet otaqlarının döşəməsinin metlax ilə üzlənməsi, (Türkiyə) m2 37.90
27 Divarların kafel ilə üzlənməsi, (Türkiyə) m2 281.40
28 Döşəməyə laminatın vurulması, m2 251.10
29 MDF plintusun vurulması, p.m 272.50

30 Döşəməyə (60x60) ölçüdə keramoqranitin vurulması, (TÜRKİYƏ) m2 63.20
31 Süpürgəliyin vurulması, p.m 68.00

32
Divara və tavana şpatlevka vurularaq emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi, 
("Betek", TÜRKİYƏ) m2 1384.10

II mərtəbə



Cəm:

1 Ayaqaltının qurulması və sökülməsi, m2 503.40
2 Köhnə suvağın sökülməsi, m2 503.40
3 Fasada suvağın vurulması, m2 503.40

4
Fasadın fakturalı emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi, ("Betek", 
TÜRKİYƏ) m2 503.40
Cəm:

1 36 modullu elektrik lövhəsi, ədəd 1.00
2 24 modullu elektrik lövhəsi, ədəd 1.00
3 Avtomat 3х125А ədəd 1.00
4 3х63АС ədəd 1.00
5 3х32АС ədəd 2.00
6 3х40АС ədəd 1.00
7 1х10АВ-1х16АВ ədəd 17.00
8 1х20АС ədəd 20.00
9 1х25АС ədəd 4.00

10 УЗО 2х40А\0.03 ədəd 6.00

11

Elektrik güc kabeli üçün xədəyin əl ilə qazılması və torpağın maşınlara 
yüklənərək 15 km məsafəyə aparılıb boşaldılması, (120,0x0,4x0,4 h)

m3 19.20
12 Xəndəyin dibinin əl ilə düzəldilməsi, m2 48.00
13  3х35мм² + 2х16мм²-lik kabelin xəndəyin içinə qoyulması, m 120.00
14 Kabelin üstündən yumşaq torpağın tökülməsi, m3 4.80
15 Torpağın üstündən kərpicin düzülməsi, ədəd 600.00
16 Torpağın əks doldurulması, m3 12.00

17
Torpağın üstündən şeben qatının verilib kipləşdirilməsi, 
(120,0x0,4x0,05h) m3 2.40

18 Asfalt beton örtüyünün qurulması, (120,0x0,4 h) b=6,0 sm m2 48.00
19 Kabel 5х10мм² m 15.00
20 Kabel N2XH-O  5х6мм² m 100.00
21 Kabel N2XH-O  3х4мм² m 100.00
22 Kabel N2XH-O  3х2,5мм² m 1500.00
23 Kabel N2XH-O  3х1,5мм² m 200.00
24 Kabel TV 90% m 800.00
25 Kabel TF 4x0,5 m 400.00
26 Qofrə edilmiş boru Ø20 m 1000.00
27 Kabel çəkmək üçün alüminium rəflər, 200х40 m 60.00
28 Kabel çəkmək üçün alüminium rəflər, 100х40 m 60.00
29 Konsol  L300 ədəd 35.00
30 Elektrik açarı, 220В 10А ədəd 60.00
31 Rozetka, 220В 16А ədəd 160.00
32 Rozetka, TV ədəd 20.00
33 Rozetka,TF ədəd 10.00
34 Quraşdırma qutuları, ədəd 260.00
35 LED 60x60 "Philips" işıqlandırıcları, ədəd 65.00
36 Xarici LED işıqlanma üçün metal əsas, ədəd 65.00
37 LED IP44 20 vt spotu, ədəd 95.00
38 LED IP44 9 vt spotu, ədəd 45.00
39 LED fasad işıqlandırıcları, ədəd 1.00
40 LED Exit işıqlandırıclar, ədəd 6.00

Cəm:

1 Tüstü detektoru, ədəd 50.00
2 Qəza düyməsi, ədəd 4.00
3 Xəbərverici siqnal, ədəd 4.00
4 Yanğın lövhəsi, ədəd 1.00
5 Akkumlyatorlar, ədəd 2.00
6 Yanğın kabeli, m 500.00

Cəm:

1 Divarlardan köhnə suvağın sökülməsi, m2 594.00
2 Mişar daşından 40-lıq arakəsmənin hörülməsi, m2 11.80
3 Mişar daşından 20-lik arakəsmənin hörülməsi, m2 72.10
4 10-luq kərpicdən arakəsmənin hörülməsi, m2 39.40
5 Daxili divarların suvanması, m2 918.50

6 PVC pəncərə bloklarının hazırlanaraq quraşdırılması, (1,20x1,50 h) ədəd 18.00

7
Binaya giriş qapısının alüminium izosistemdən düzəldilib 
quraşdırılması, (0,90x2,10 h) ədəd 3.00

8 Otaqlara giriş qapılarının MDF-dən düzəldilib quraşdırılması, ədəd 14.00

"B" binasının fasadı

"B" binasında elektrik işləri,

Yanğın siqnalizasiyası

"A" binasında I və II mərtəbədə təmir-tikinti işləri, II mərtəbənin tavanının sökülməsi, mərtəbənin hündürlüyünün artırılması

I mərtəbə



9
Duş və tualet otaqlarının qapısının MDF-dən düzəldilib quraşdırılması, 
(0,80x2,10 h) ədəd 8.00

10
İdman zalına və hola giriş qapısının MDF-dən düzəldilib 
quraşdırılması, (1,60x2,10 h) ədəd 2.00

11 Pəncərə altlıqlarının PVC-dən  quraşdırılması, (1,30x0,30 en) ədəd 18.00
12 Tavanın alçıpanla yığılması, 12,5-lik (aksessuarlar ilə birlikdə) m2 464.95

13
Duş və tualet otaqlarının, mətbəxin tavanının alüminium asma 
tavandan yığılması, m2 64.51

14
Duş və tualet, soyunub-geyinmə, yeməkxananın otaqlarının 
döşəməsinin metlax ilə üzlənməsi, (Türkiyə) m2 155.40

15 Divarların kafel ilə üzlənməsi, (Türkiyə) m2 149.50

16
Divara və tavana şpatlevka vurularaq emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi, 
("Betek", TÜRKİYƏ) m2 1233.95

17
Döşəməyə sement-qum məhlulundan 6 sm qalınlıqda hamarlayıcı qatın 
verilməsi, m3 31.80

18 Döşəməyə vinilin vurulması, m2 279.40
19 MDF plintusun vurulması, p.m 135.00
20 Döşəməyə (60x60) ölçüdə keramoqranitin vurulması, (Türkiyə) m2 89.71
21 Süpürgəliyin vurulması, p.m 65.60
22 Saunanın yığılması, (2,50x2,50) dəst 1.00

23
Soyunub-geyinmə şkaflarının ığılması, h=2,1 m, eni 50 sm, dərinliyi 
50 sm m2 11.60

24
Duş arakəsmələrin 12 mm-lik kompakt laminatdan (trespadan) 
yığılması, (1,20x1,54 h)  (Türk istehsalı) m2 11.10

25 Kompakt laminat arakəsmənin nerjaveyka ayaqları, ədəd 6.00

26
Komakt laminatın arakəsmənin divara bərkidilən nerjaveyka 
aksessuarları, ədəd 12.00

27
Duşların qabağına pərdə asmaq üçün nerjaveyka borusu (F 25, b=1,5 
mm) p.m 11.00

28 Nerjaveyka boruların orta birləşdiriciləri, ədəd 6.00
29 Nerjaveyka boruların yan birləşdiriciləri, ədəd 18.00
30 Duşların qabağı üçün pərdə (1,20x1,80 h) ədəd 6.00

31
Paltarsoyunma şkaflarının qabağına yumşaq oturacaqlar, l=1,5 p.m, 
h=0,45 sm, ədəd 2.00

32
Pilləkən qəfəsəsində pilləkən və meydançanın metlax ilə üzlənməsi, 
(Türkiyə) m2 17.60

33 Süpürgəliyin vurulması, p.m 16.60
34 Pilləkən kənarlarına alüminium məhəccərin vurulması, p.m 17.00

Cəm:

1 II mərtəbənin taxtadan olan örtük konstruksiyasının sökülməsi, m2 112.60

2
Mövcud xarici və daxili 20-lik divarlara bitişik mişar daşından əlavə 
20-lik divarın hörülərək bərkidilməsi, m2 454.00

3
Mişar daşından hörülmüş (40) divarların üstündən əlavə hörgünün 
hörülməsi, (142,6x0,4 h) m2 57.04

4
Hörgünün üstündən d/beton rigelin armokarkasının yığılması, F 18 
AIII, F 8 AI (Zavod istehsalı) tn 2.10

5 Taxta qəlibin yığılması, m2 90.10
6 Dəmir-beton rigelin betonlanması, (112,6x0,4x0,4h) B 25 m3 18.02
7 Qutu profildən örtüyün şəbəkəsinin yığılması, (100x100x3) p.m 1011.00
8 Qutu profilin arasının daş yunu ilə doldurulması, (10-luq) m2 448.00
9 Qutu profilin üstündən 15-lik diktin vurulması, m2 448.00

10 Diktin üstündən perqament tolun sərilməsi, m2 448.00
11 Keramzitdən istilik izolyasiyasının qurulması, b=10 sm m3 44.80

12
Sütunların armokarkasının yığılması, F 18 AIII, F 8 AI (Zavod 
istehsalı) tn 0.05

13 Taxta qəlibin yığılması, m2 43.50
14 Sütunların betonlanması, (0,4x0,4x0,4 h) x 12 ədəd  B 20 m3 0.80
15 Sütunlararasının 40-ıq mişar daşından hörülməsi, m2 31.20

16
D/beton kəmərin armokarkasının yığılması, F 12 AIII, F 8 AI (Zavod 
istehsalı) tn 0.75

17 D/beton kəmərin betonlanması, B 20 m3 9.00

18
Daxili divarların mişar daşından 40 sm qalınlığında arakəsmələrin 
hörülməsi, m2 77.20

19
Daxili divarların mişar daşından 20 sm qalınlığında arakəsmələrin 
hörülməsi, m2 235.00

20 10-luq kərpicdən arakəsmənin hörülməsi, m2 66.20
21 Daxili divarların suvanması, m2 1197.20

22 PVC pəncərə bloklarının hazırlanaraq quraşdırılması, (1,20x1,50 h) ədəd 16.00
23 Daxili qapıların MDF-dən yığılaraq quraşdırılması, (0,90x2,10 h) ədəd 15.00

24
II mərtəbədən hola keçid qapısının MDF-dən yığılaraq quraşdırılması, 
(1,60x2,10 h) ədəd 1.00

II mərtəbə



25 Tualet qapılarının MDF-dən yığılaraq quraşdırılması, (0,80x2,10 h) ədəd 9.00
26 Pəncərə altlıqlarının PVC-dən  quraşdırılması, (1,30x0,30 en) ədəd 16.00
27 Tavanın alçıpanla yığılması, 12,5-lik (aksessuarlar ilə birlikdə) m2 462.80

28
Tualet və duş otaqlarının tavanının alüminium asma tavandan 
yığılması, m2 37.80

29 Döşəməyə sement-qum məhlulundan hamarlayıcı qatın verilməsi, m3 31.10

30
Tualet və duş otaqlarının, yeməkxananın döşəməsinin metlax ilə 
üzlənməsi, (Türkiyə) m2 37.80

31 Divarların kafel ilə üzlənməsi, (Türkiyə) m2 268.80
32 Döşəməyə laminatın vurulması, m2 380.03
33 MDF plintusun vurulması, p.m 350.00
34 Döşəməyə (60x60) ölçüdə keramoqranitin vurulması, (Türkiyə) m2 100.30
35 Süpürgəliyin vurulması, p.m 74.00

36
Divara və tavana şpatlevka vurularaq emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi, 
("Betek", TÜRKİYƏ) m2 1391.20
Cəm:

1 Ayaqlatının qurulub sökülməsi, m2 472.00
2 Köhnə suvağın sökülməsi, m2 472.00
3 Fasada suvağın vurulması, m2 472.00

4
Fasadın fakturalı emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi, ("Betek", 
TÜRKİYƏ) m2 472.00
Cəm:

1 72 modullu elektrik lövhəsi, ədəd 1.00
2 36 modullu elektrik lövhəsi, ədəd 1.00
3 24 modullu elektrik lövhəsi, ədəd 1.00
4 Avtomat 3х200А ədəd 1.00
5 3х50АС ədəd 2.00
6 3х25АС ədəd 4.00
7 3х32АС ədəd 2.00
8 1х10АВ-1х16АВ ədəd 21.00
9 1х20АС ədəd 31.00

10 1х25АС ədəd 8.00
11 УЗО 2х40А\0.03 ədəd 6.00
12 УЗО 2х63А\0.03 ədəd 3.00
13 Kabel 3х70мм² + 2х35мм² m 160.00
14 Kabel 3х25мм² + 2х16мм² m 40.00
15 Kabel N2XH-O  5х6мм² m 270.00
16 Kabel N2XH-O  5х4мм² m 40.00
17 Kabel N2XH-O  3х4мм² m 300.00
18 Kabel N2XH-O  3х2,5мм² m 1900.00
19 Kabel N2XH-O  3х1,5мм² m 200.00
20 Kabel TV 90% m 300.00
21 Kabel TF 4x0,5 m 200.00
22 Qofrə edilmiş boru Ø20 m 1500.00
23 Kabel çəkmək üçün alüminium rəflər, 200х40 m 60.00
24 Kabel çəkmək üçün alüminium rəflər, 200х40 m 60.00
25 Konsol  L300 ədəd 35.00
26 Elektrik açarı, 220В 10А ədəd 44.00
27 Rozetka, 220В 16А ədəd 160.00
28 Rozetka, TV ədəd 8.00
29 Rozetka,TF ədəd 6.00
30 Quraşdırma qutuları, ədəd 210.00
31 LED 60x60 "Philips" işıqlandırıcları, ədəd 170.00
32 Xarici LED işıqlanma üçün metal əsas, ədəd 170.00
33 LED IP44 20 vt spotu, ədəd 70.00
34 LED IP44 9 vt spotu, ədəd 20.00
35 LED fasad işıqlandırıcları, ədəd 3.00
36 LED Exit işıqlandırıclar, ədəd 9.00

Cəm:

1 Tüstü detektoru, ədəd 60.00
2 Qəza düyməsi, ədəd 5.00
3 Xəbərverici siqnal, ədəd 7.00
4 Yanğın lövhəsi, ədəd 1.00
5 Akkumlyatorlar, ədəd 2.00
6 Yanğın kabeli, m 500.00

Cəm:

1

Çalanın ekskavatorla qazılaraq torpağın maşınlara yüklənib 15 km 
məsafəyə aparılıb boşaldılması, (15,0x14x1,0 h)+(6x3,50x1,0 h) m3 231.00

"A" binasının fasadı

"A" binasında elektrik işləri

Yanğın siqnalizasiyası

2 mərtəbəli holun tikilməsi,



2 Çalanın dibinin əl ilə hamarlanması, m2 231.00
3 Çala dibinin kotok ilə kipləşdirilməsi, m2 231.00

4
Çalanın dibinə qırmadaş verərək kotok ilə kipləşdirilməsi,  (231,0x0,1 
h) m3 23.10

5 Beton hazırlıq qatının verilməsi, B 7,5 (151,0x0,10 h) m3 15.10
6 İsti bitum ilə 2 dəfə hidroizolyasiya, m2 151.00

7
Monolit dəmir-beton bünövrə tavasının armokarkasının yığılması, F 14 
AIII, F 8 AI tn 3.90

8 Taxta qəlibin yığılması, m2 19.50
9 Monolit bünövrə tavasının betonlanması, B 25 m3 56.90

10
Monolit dəmir-beton sütunların armokarkasının yığılması, F 18 AIII, F 
16 AIII, F 8 AI tn 2.20

11 Taxta qəlibin yığılması, m2 140.20
12 Sütunların betonlanması, B 25 (25,20x0,25x3,0 h) m3 12.00

13
Bünövrə tavasının üstündən xırda dənəli çınqıl-qum qarşığının 
verilməsi, m3 80.60

14 Hamarlayıcı sement-qum məhlulunun verilməsi, B 7,5 m3 2.70

15
Monolit d/beton döşəmə tavasının və kəmərlərin armaturlanması, F 12 
AIII, F 10 AIII, F 8, F 6 (Zavod istehsalı) tn 2.70

16 Monolit d/beton döşəmə tavasının betonlanması, B 25 m3 20.50

17
Monolit d/beton örtük tavasının (MÖTV-1) və rigellərinin taxta 
qəlibinin yığılması, m2 122.90

18 MÖTV-1-in və rigellərin armaturlanması, F 18 AIII, F 12 AIII, F 8 AI tn 7.03

19 MÖTV-1-in və rigellərin betonlanması, B 25 m3 39.40
20 MÖTV-2-nin taxta qəlibinin yığılması, m2 130.80

21 MÖTV-2-nin armaturlanması, F 12 AIII, F 8 AI (Zavod istehsalı) m2 2.40

22 MÖTV-2-nin betonlanması, B 25 tn 19.70

23

Girişdə metal-konstruksiyanın örtüyünün yığılması, metal boru 
(219x6), qutu profil (100x100x5) (60x60x4) polad bucaqlıq 100x10, 
50x5, polad vərəq 12-lik, 4-lük tn 0.50

24 MÖTV-2-nin üstündən perimetr boyu mişar daşından (40-lıq) hörgü, m2 18.80

25
Hörgünün üstündən kəmərin armokarkasının yığılması, (Zavod 
istehsalı) tn 0.31

26 Taxta qəlibin yığılması, m2 9.40
27 Kəmərin betonlanması, B 20 m3 3.80
28 I mərtəbədə xarici divarın mişar daşı ilə hörülməsi (40) m2 78.50
29 Vitrajın üstündən d/beton atmanın taxta qəlibinin yığılması, m2 56.40
30 Armokarkasın yığılması, F 18 AIII, F 8 AI tn 0.75
31 D/beton atmaların betonlanması, B 25 (47,0x0,4x0,4 h) m3 18.80

32
I mərtəbədə hola giriş qapısının alüminium izosistemdən yığılması, 
(1,60x2,10 h) ədəd 1.00

33 II mərtəbədə alüminium izosistem qapının yığılması, (1,60x2,10 h) ədəd 1.00
34 I və II mərtəbələrdə PVC-dən vitrajların yığılması, m2 58.80
35 Pəncərə altlıqların vitrajdan yığılması, p.m 39.20
36 Daxili divarların suvanması, m2 321.50

37
Daxili divarlara şpatlevka vurularaq emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi, 
("Betek", TÜRKİYƏ) m2 321.50

38 Alüminium asma tavanın yığılması, (60x60) m2 122.90
39 Döşəmənin keramiko-qranit ilə üzlənməsi, (60x60) (Türkiyə) m2 122.90
40 Süpürgəliyin vurulması, p.m 108.80
41 Ayaqaltının qurulması və sökülməsi, m2 136.60
42 Xarici divarların suvanması, m2 136.60
43 Xarici divarların fakturalı emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi, m2 136.60

Cəm:

1 Unitaz dəst 32.00
2 Smestitel+pide dəst 32.00
3 Qripso şlanq ədəd 32.00
4 Tülpan dəst 27.00
5 Tülpan smestiteli dəst 27.00
6 Arkokran ədəd 88.00
7 Duş +smestitel (divariçi) dəst 28.00

Cəm:

1 63 boru (s) p.m 330.00
2 63 mufta ədəd 80.00
3 63 dirsək ədəd 40.00
4 3 üçlük ədəd 12.00
5 63-50 rekor ədəd 6.00
6 Yanğın vintili ədəd 6.00

Santexniki işlər
"A" və "B" binası (aksessuarlar)

Yanğından mühafizə



7 Yanğından mühafizə lövhəsi ədəd 6.00
Cəm:

1 F 20 -lik boru, folqalı p.m 360.00
2 F 25 -lik boru, folqalı p.m 180.00
3 F 32 -lik boru, folqalı p.m 240.00
4 F 40-lıq boru, folqalı p.m 720.00
5 F 20-lik mufta, ədəd 50.00
6 F 25-lik mufta, ədəd 46.00
7 F 32-lik mufta, ədəd 56.00
8 F 40-lıq mufta, ədəd 160.00
9 F 20-lik dirsək, ədəd 320.00

10 F 25-lik dirsək, ədəd 70.00
11 F 32-lik dirsək, ədəd 70.00
12 F 40-lıq dirsək, ədəd 56.00
13 F 25-20 üçlük ədəd 54.00
14 F 25-20 üçlük ədəd 54.00
15 F 40-20 üçlük ədəd 64.00
16 Keçid 40-32 ədəd 26.00
17 Keçid 32-25 ədəd 26.00
18 Keçid 25-20 ədəd 60.00
19 20 qapama ədəd 160.00
20 Udka, ədəd 96.00
21 63-40 üçlük, ədəd 16.00
22 F 40-lıq vintil, ədəd 16.00
23 63 qapama, ədəd 12.00
24 20  2/1 mufta (c:d) ədəd 200.00
25 Radiator vintili ədəd 200.00
26 Panel radiatoru p.m 92.00

Cəm:

1 F 50-lik boru 0,5 m ədəd 66.00
2 F 50-lik boru 1,0 m ədəd 82.00
3 F 50-lik boru 2,0 m ədəd 42.00
4 F 100-lük boru 0,5 m ədəd 48.00
5 F 100-lük boru 1,0 m ədəd 52.00
6 F 100-lük boru 2,0 m ədəd 25.00
7 F 100-lük boru 3,0 m ədəd 54.00
8 F 50-lik üçlük ədəd 55.00
9 F 100-lük üçlük ədəd 25.00

10 100-50 üçlük ədəd 53.00
11 50-90 0 dirsək, ədəd 150.00
12 50-45 0 dirsək, ədəd 140.00
13 100-90 0 dirsək, ədəd 80.00
14 100-45 0 dirsək, ədəd 40.00
15 100-50  keçid ədəd 20.00

Trap ədəd 63.00
Cəm:

1  F 50-lik boru folqalı p.m 40.00
2  F 40-lıq boru folqalı p.m 220.00
3  F 32-lik boru folqalı p.m 280.00
4  F 25-lik boru folqalı p.m 540.00
5  F 50-lik dirsək ədəd 20.00
6  F 40-lıq dirsək ədəd 50.00
7  F 32-lik dirsək ədəd 120.00
8  F 25-lik dirsək ədəd 480.00
9  F 50-lik mufta ədəd 10.00

10  F 40-lıq mufta ədəd 40.00
11  F 32-lik mufta ədəd 50.00
12  F 25-lik mufta ədəd 120.00
13  F 50-lik üçlük ədəd 20.00
14  F 40-lıq üçlük ədəd 50.00
15  F 32-lik üçlük ədəd 50.00
16  F 25-lik üçlük ədəd 240.00
17 F 50-40 keçid ədəd 20.00
18 F 40-32 keçid ədəd 20.00
19 F 32-25 keçid ədəd 10.00
20 F 25   2/1 dirsək  (i:d) ədəd 230.00
21 F 15 rezva ədəd 230.00
22 F 25 kafelaltı ədəd 52.00
23 F 63 üçlük ədəd 16.00

"A" və "B" binaları isitmə

"A" və "B" binası (Kanalizasiya)

"A" və "B" binaları Santexnika



24 F 50-lik vintil ədəd 16.00
Cəm:

1 Akses point UnFiACLR ədəd 12.00
2 Sviç PFS4228-24P ədəd 1.00
3 Kabel SFTP Cat5 m 600.00
4 Paç panel ədəd 1.00
5 Şkaf 24u ədəd 1.00
6 Mini ats panasonic NS500(62ext) ədəd 1.00
7 Sistem telefonu kx-dt546 ədəd 1.00
8 Paç panel 24 port ədəd 7.00
9 Kabel UTP m 2500.00

10 Dvr XVR5216AN (16kanal) ədəd 1.00
11 Kamera HDW1200PR (2Mp) ədəd 16.00
12 Kabel     (4+1) m 600.00
13 HDD  8TB ədəd 1.00
14 Monitor lm18 ədəd 1.00
15 BNG ədəd 32.00
16 Qida bloku 12v/40a ədəd 1.00
17 Power konnektor ədəd 16.00

Cəm:

1 Daxili blok GMV-ND 125 T/A-T (Fancoil) ədəd 1.00
2 Daxili blok GMV-ND 28 T/B-T (Fancoil) ədəd 3.00
3 Daxili blok GMV-ND 90 PLS/A-T (Fancoil) ədəd 1.00
4 Daxili blok GMV-ND 71 PLS/A-T (Fancoil) ədəd 1.00
5 Daxili blok GMV-ND 63 PLS/A-T (Fancoil) ədəd 1.00
6 Daxili blok GMV-ND 56 PLS/A-T (Fancoil) ədəd 1.00
7 Daxili blok GMV-ND 45 PLS/A-T (Fancoil) ədəd 1.00
8 Daxili blok GMV-ND 36 PLS/A-T (Fancoil) ədəd 2.00
9 Daxili blok GMV-ND 22 PLS/A-T (Fancoil) ədəd 1.00

10 Xarici blok GMV-560 WM/E-X (kompressor) ədəd 1.00
11 Mis boru metr 170.00
12 Joint FQ 03/A (üçlük keçid) ədəd 2.00
13 Joint FQ 02/A (üçlük keçid) ədəd 2.00
14 Joint FQ 01 B/A (üçlük keçid) ədəd 3.00
15 Joint FQ 01 A/A (üçlük keçid) ədəd 3.00
16 0,5 mm galveniz sacdan hava kanalı m2 70.00
17 Izolyasiya F 9 m2 70.00
18 Flex Ø150 izolyasiyalı metr 100.00
19 Liner mənfəz 700x150 ədəd 6.00
20 Liner mənfəz 600x150 ədəd 2.00
21 Liner mənfəz 400x150 ədəd 4.00
22 Müdaxilə qapağı 450x450 ədəd 8.00
23 Havalandırma matoru TT-315 ədəd 2.00
24 Havalandırma matoru TT-250 ədəd 1.00
25 0,5 mm galveniz sacdan hava kanalı m2 80.00
26 Liner mənfəz 150x150 ədəd 16.00
27 Liner mənfəz 300x150 ədəd 8.00
28 Flex Ø100 sadə metr 80.00
29 Qızdırıcı 9kvv  ədəd 1.00

Cəm:

1 Daxili blok GMV-ND 125 T/A-T (Fancoil) ədəd 1.00
2 Daxili blok GMV-ND 28 T/B-T (Fancoil) ədəd 3.00
3 Daxili blok GMV-ND 56 PLS/A-T (Fancoil) ədəd 2.00
4 Daxili blok GMV-ND 45 PLS/A-T (Fancoil) ədəd 3.00
5 Daxili blok GMV-ND 28 PLS/A-T  (Fancoil) ədəd 1.00
6 Daxili blok GMV-ND 22 PLS/A-T (Fancoil) ədəd 3.00
7 Xarici blok GMV-504 WM/E-X (kompressor) ədəd 1.00
8 Mis boru metrr 150.00
9 Joint FQ 02/A (üçlük keçid) ədəd 2.00

10 Joint FQ 01 B/A (üçlük keçid) ədəd 5.00
11 Joint FQ 01 A/A (üçlük keçid) ədəd 5.00
12 0,5 mm galveniz sacdan hava kanalı m2 50.00
13 Izolyasiya F 9 m2 50.00
14 Flex Ø150 izolyasiyalı metr 80.00
15 Liner mənfəz 700x150 ədəd 5.00
16 Liner mənfəz 600x150 ədəd 4.00

Mini ATS, Şəbəkə sistemi, Müşahidə kamerası

Holun, "A" binasının və "B" binasının kondisionerləşmə və ventilyasiya işləri, (VRV sistemi)
I mərtəbə  (A)

I mərtəbə  (B)



17 Müdaxilə qapağı 450x450 ədəd 9.00
18 Havalandırma matoru TT-200 ədəd 1.00
19 Havalandırma matoru TT-150 ədəd 1.00
20 Havalandırma matoru TT-315 ədəd 1.00
21 Qızdırıcı 9kvv ədəd 1.00
22 Gəmici animostat Ø100 ədəd 9.00
23 Flex Ø100 sadə metr 60.00
24 0,5 mm galveniz sacdan hava kanalı m2 70.00

Cəm:

1 Daxili blok GMV-ND 100 T/A-T (Fancoil) ədəd 2.00
2 Daxili blok GMV-ND 45 T/A-T  (Fancoil) ədəd 1.00
3 Daxili blok GMV-ND 36 T/A-T (Fancoil) ədəd 2.00
4 Daxili blok GMV-ND 45 PLS/A-T (Fancoil) ədəd 2.00
5 Daxili blok GMV-ND 32 PLS/A-T (Fancoil) ədəd 4.00
6 Daxili blok GMV-ND 28 PLS/A-T  (Fancoil) ədəd 6.00
7 Xarici blok GMV-615 WM/E-X (kompressor) ədəd 1.00
8 Mis boru metr 160.00
9 Joint FQ 03/A (üçlük keçid) ədəd 1.00

10 Joint FQ 02/A (üçlük keçid) ədəd 2.00
11 Joint FQ 01 B/A (üçlük keçid) ədəd 5.00
12 Joint FQ 01 A/A (üçlük keçid) ədəd 8.00
13 0,5 mm galveniz sacdan hava kanalı m2 60.00
14 Izolyasiya F 9 m2 60.00
15 Liner mənfəz 600x150 ədəd 12.00
16 Flex Ø150 izolyasiyalı metr 80.00
17 Müdaxilə qapağı 450x450 ədəd 12.00
18 Havalandırma matoru TT-250 ədəd 2.00
19 Havalandırma matoru TT-315 ədəd 2.00
20 0,5 mm galveniz sacdan hava kanalı m2 80.00
21 Gəmici animostat Ø100 ədəd 20.00
22 Flex Ø100 sadə metr 100.00

Cəm:

1 Daxili blok GMV-ND 28 T/B-T (Fancoil) ədəd 3.00
2 Daxili blok GMV-ND 36 PLS/A-T (Fancoil) ədəd 1.00
3 Daxili blok GMV-ND 125 T/A-T (Fancoil) ədəd 1.00
4 Daxili blok GMV-ND 28 PLS/A-T  (Fancoil) ədəd 3.00
5 Daxili blok GMV-ND 22 PLS/A-T (Fancoil) ədəd 11.00
6 Xarici blok GMV-504 WM/E-X (kompressor) ədəd 1.00
7 Mis boru metr 180.00
8 Joint FQ 03/A (üçlük keçid) ədəd 1.00
9 Joint FQ 02/A (üçlük keçid) ədəd 2.00

10 Joint FQ 01 B/A (üçlük keçid) ədəd 5.00
11 Joint FQ 01 A/A (üçlük keçid) ədəd 4.00
12 0,5 mm galveniz sacdan hava kanalı m2 60.00
13 Izolyasiya F 9 m2 60.00
14 Flex Ø150 izolyasiyalı metr 120.00
15 Liner mənfəz 600x150 ədəd 15.00
16 Müdaxilə qapağı 450x450 ədəd 15.00
17 Havalandırma matoru TT-315 ədəd 2.00
18 Qızdırıcı 9kvv ədəd 1.00
19 Gəmici animostat Ø100 ədəd 15.00
20 0,5 mm galveniz sacdan hava kanalı m2 80.00
21 Flex Ø100 sadə metr 60.00

Cəm:

1
Holun (10x13,20), "A" binasının (28,40x16,40) və "B" binasının 
(32,40x13,20) dam örtüklərinin maililiyi nəzərə almaqla taxta 
şəbəkədən yığılaraq metaloçerepiça ilə bağlanması, (1025,5 x 1,3)

m2 1333.20

Cəm:

1
Metaldan elektrik motoru ilə yana gedib gələn darvazaların düzəldilib 
quraşdırılması, (5,0x2,6 h) 2 ədəd m2 26.00

2
Metaldan avtomat qol ilə yanlara açılan darvazaların düzəldilib 
quraşdırılması, (4,50x3,0 h) 2 ədəd m2 27.00
Cəm:

1
Lentvari bünövrə üçün torpağın əl ilə qazılaraq maşınlara yüklənib 15 
km məsafəyə aparıb boşaldılması, (21,0x0,3x0,3 h) m3 1.89

2 Armokarkasın yığılması, F 12 AIII, F 8 AI tn 0.09
3 Lentvari bünövrənin betonlanması, B 20 (21x0,3x0,4 h) m3 1.89
4 Metal borunun quraşdırılması, F 50x3 p.m 72.00

Tamaşaçıların stadiona girişi üçün xüsusi keçidin hazırlanması,

II mərtəbə  (A)

II mərtəbə  (B)

Holun, "A" binasının və "B" binasının dam örtüklərinin metaloçerepiçadan yığılması,

Əraziyə giriş darvazalarının düzəldilməsi,



5 Qutu profilin quraşdırılması, 25x25x2 p.m 240.00
Cəm:

Yekun cəm:

Şirkətin adı:

İmza/ möhür:

Tarix:
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