
№ İşlərin və xərclərin adları Ölçü vahidi Miqdarı Vahidin qiyməti Yekun  məbləğ

1
Divarların çatlamış,qopmuş yerlərinin qaşınması,şpaklyovka 
vurularaq emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi(Betek Türkiyə 
istehsalı)

m2 425.6

2 H1,H2,C,D paltardəyişmə və duş otaqlarında metlax 
döşəmənin sökülməsi m2 107.5

3 H1,H2,C,D paltardəyişmə və duş otaqlarında divarlardan 
kafelin sökülməsi m2 124.02

4
H1,H2,C,D paltardəyişmə və duş otaqlarında döşəməyə sement 
qum məhlulundan hamarlayıcı qatın verilməsi M 200, b=8,0 
sm

m2 107.5

5 H1,H2,C,D otaqlarının döşəməsinə metlağın 
vurulması(Türkiyə istehsalı) m2 107.5

6 H1,H2,C,D otaqlarının divarına kafelin vurulması(Türkiyə 
istehsalı) m2 124.02

7 A,B paltardəyişmə otaqlarında, duş və tualetlərdə metlax 
döşəmənin sökülməsi m2 43.60

8 A,B paltardəyişmə otaqlarında, duş və tualetlərdə divardan 
kafelin sökülməsi m2 91.70

9
A,B paltardəyişmə otaqlarında, duş və tualetlərdə döşəməyə 
sement-qum məhlulundan hamarlayıcı qatın verilməsi M200, 
b=8,0 sm

m2 43.60

10 A,B paltardəyişmə otaqlarında, duş və tualetlərdə döşəməyə 
metlağın vurulması m2 43.60

11 A,B paltardəyişmə otaqlarında metlaxdan plintusun vurulması, 
h=10,0sm p.m 25.90

12 A,B paltardəyişmə otaqlarında duş və tualetlərin divarlarına 
kafelin vurulması m2 91.70

13 A,B paltardəyişmə otaqlarında tavanının alçipandan yığılması m2 30.10

14
A,B paltardəyişmə otaqlarında alçipandan yığılmış tavanına 
şpaklyovka vurularaq emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi (Betek 
Türkiyə istehsalı)

m2 30.10

15 A,B paltardəyişmə otaqlarında duş və tualetlərdə alüminium 
asma tavanın yığılması (Türkiyə istehsalı) m2 13.50

16
A,B paltardəyişmə otaqlarının divarlarında çatlamış yerlərin 
qaşınıb təmizlənməsi, şpaklyovka vurularaq emulsiya ilə 2 dəfə 
rənglənməsi (Betek Türkiyə istehsalı)

m2 85.12

17

İş həcmləri cədvəli 

Su hovuzu

I mərtəbə 

C,D otaqlarına,divarlarda dəliklər açmaqla əlavə havalandırma xəttinin çəkilməsi:

AFFA-nın Futbol Akademiyasında 
görüləcək təmir işlərinin siyahısı



 - Motor F315 ədəd 1.00

 - Sinklənmiş dəmirdən hava borusu m2 16.00

 - Səs boğucu(qluşitel) F315 ədəd 1.00

 - Mənfəz 20x20 ədəd 6.00

 - Fleks F125 m 3.00

 - Jalüz 30x25 ədəd 1.00

 - Qutu 20x20 ədəd 6.00

 - Əlavə materiallar dəst 1.00

18 Lambir tavanın sökülməsi m2 107.5

19 Alüminium asma tavanın yığılması(60x60) m2 107.5

20
Paltar dəyişmə otaqlarında divarlarda çatlamış,qopmuş yerlərin 
qaşınıb təmizlənməsi, şpaklyovka vurularaq emulsiya ilə 2 dəfə 
rənglənməsi(Betek Türkiyə istehsalı)

m2 121.8

21 Döşəməyə keramika seranitdən plintusun vurulması,h=10,0 sm p.m 40.6

22 Hovuza düşən pilləkənin sökülərək yerinin dəyişdirilməsi ədəd 1.0

23 Hovuz olan binanın fasadında sınmış temperli şüşələrin 
dəyişdirilməsi (2,3m x 0,9m) ədəd 1.0

24 Pisuar arakəsmələrin MDF-dən yığılması(0,8x1,5h) ədəd 2.0

25

 - Metal list(2400x1200x2) ədəd 2.0

 - Dəmir qapının iç plastik üzlüyünün dəyişdirilməsi(penoplas
ilə doldurmaq şərti ilə) ədəd 3.0

 - Dəmir qapının və su hovuzunun qapılarının pasdan 
təmizlənərək, antipas vurularaq və üstündən yağlı boya ilə
rənglənməsi(Betek Türkiyə istehsalı) 0,9x2,1h

ədəd 2.0

26 İnşaat tullantılarının əl ilə həyətə daşınması və maşınlara 
yükləyib ərazidən çıxarılması m3 18.0

Cəmi

Fitnes zalı

Zirzəmidə su hovuzunun qapağının və anbarın qapısının təmiri:



1 Döşəmədən vinilin sökülməsi m2 137.0

2
Divarlarda çatlamış,qopmuş yerlərin qaşınıb sökülməsi, 
şpaklyovka vurularaq emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi(Betek 
Türkiyə istehsalı)

m2 130.8

3

Alçipan tavanda şişmiş yerlərin kəsilib çıxarılması, həmin 
hissələrə yeni alçipanın vurulması, şpaklyovka vurularaq 
emulsiya ilə tavanın 2 dəfə rənglənməsi(Betek Türkiyə 
istehsalı)

m2 137.0

4 Döşəməyə yeni vinilin vurulması(vinil altı əsasın düzəldilməsi 
ilə birlikdə) m2 137.0

5 MDF plitusun düzəldilib vurulması h=10,0sm p.m 43.6

6 İnşaat tullantılarının əl ilə həyətə daşınması və maşınlara 
yükləyib ərazidən çıxarılması m3 8.0

1 Döşəmədən köhnə laminatın sökülməsi m2 73.08

2 MDF plintusun sökülməsi p.m 35.8

3
Divarlarda çatlamış,qopmuş yerlərin qaşınıb sökülməsi, 
şpaklyovka vurularaq emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi(Betek 
Türkiyə istehsalı)

m2 107.4

4 Alçipan tavanın yenidən emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi(Betek 
Türkiyə istehsalı) m2 73.08

5 Sınmış PVC pəncərə altlıqlarının sökülməsi (eni 40 sm) p.m 8.64

6 Mərmərdən pəncərə altlıqlarının qurulması (eni 40 sm) p.m 8.64

1 Divarda kafelin I cərgəsinin sökülməsi m2 6.3

2 Mətbəx avadanlıqlarının və rəflərin mətbəxdən çıxarılması dəst 1.0

3 Divarda I cərgəyə kafelin vurulması m2 6.3

4 Mətbəx avadanlıqlarının və rəflərin yenidən mətbəxdə 
quraşdırılması dəst 1.0

5 İnşaat tullantılarının əl ilə həyətə daşınması və maşınlara 
yükləyib ərazidən çıxarılması m3 4.0

Cəmi

İclas otağı

Cəmi

II mərtəbə  

Mətbəx



1
Divarlarda çatlamış,qopmuş yerlərin qaşınıb sökülməsi, 
şpaklyovka vurularaq emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi(Betek 
Türkiyə istehsalı)

m2 275.4

2 Alçipan tavanın emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi(Betek Türkiyə 
istehsalı) m2 105.4

3 Tavana müdaxilə qapağının qoyulması (0,60x0,60) ədəd 2.0

4 I və II mərtəbələrdə dəhlizin döşəməsindən köhnə keramika 
seranit örtüyünün sökülməsi m2 335.0

5 Sement-qum məhlulundan hamarlayıcı qatın verilməsi b=8,0sm m2 335.0

6 Döşəməyə yeni keramika seranitin vurulması, Türkiyə istehsalı 
(60x60) m2 335.0

7 Keramika seranitdən plintusun vurulması h=10,0 sm p.m 164.4

8 İnşaat tullantılarının əl ilə həyətə daşınması və maşınlara 
yükləyib ərazidən çıxarılması m3 26.0

1 Alçipan tavanın emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi(Betek Türkiyə 
istehsalı) m2 65.7

1
Divarlarda çatlamış,qopmuş yerlərin qaşınıb sökülməsi, 
şpaklyovka vurularaq emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi(Betek 
Türkiyə istehsalı)

m2 55.0

2 Alçipan tavanın emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi(Betek Türkiyə 
istehsalı) m2 28.0

3 Alüminium məhəccərin sökülməsi p.m 12.6

4 Pillələrdən keramika seranit üzlüyünün sökülməsi p.m 30.0

5 Meydançadan keramika seranit üzlüyünün sökülməsi m2 2.9

6 Plintusun sökülməsi p.m 11.0

7 Pillələrin yeni keramika seranit ilə üzlənməsi,Türkiyə 
istehsalı(60x60) p.m 30.0

Cəmi

Yeməkxana

Dəhliz

Cəmi

Cəmi

Pilləkən qəfəsəsi



8 Meydançaların yeni keramika seranit ilə üzlənməsi, Türkiyə 
istehsalı(60x60) m2 2.9

9 Keramika seranitdən plintusun vurulması h=10,0 sm p.m 11.0

10 Alüminium məhəccərin qurulması p.m 12.6

11 İnşaat tullantılarının əl ilə həyətə daşınması və maşınlara 
yükləyib ərazidən çıxarılması m3 3.0

1 12 ədəd otaqdan yataq mebellərinin və şkaflarının çıxarılması dəst 12.0

2 Döşəmədən laminatın sökülməsi m2 303.8

3 Divarlardan oboyun sökülməsi m2 744.3

4 Hamam otaqlarından duş kabinlərin,unitaz və divar içi 
baçokların,əl üz yuyanın sökülüb çıxarılması dəst 12.0

5 Hamam otaqlarının divarlarından kafelin sökülməsi m2 252.0

6 Tavandan alüminium asma tavanın sökülməsi m2 36.7

7 Döşəmədən metlağın sökülməsi m2 36.7

8
Divarlara şpaklyovka vurularaq emulsiya ilə 2 dəfə 
rənglənməsi ( otaq №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12),(Betek 
Türkiyə istehsalı)

m2 744.3

9 Alçipan tavanın emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi(Betek Türkiyə 
istehsalı) m2 303.8

10 Divar və tavanı ayıran MDF kantın vurulması p.m 248.2

11 Döşəməyə yeni laminatın vurulması m2 303.8

12 MDF plintusun vurulması h=10,0 sm p.m 248.2

13 Hamam otaqlarına kafelin vurulması(Türkiyə istehsalı) m2 252.0

14 Alüminium asma tavanın qurulması 60x60 m2 36.7

15 Hamamların döşəməsinə metlağın vurulması(Türkiyə istehsalı) m2 36.7

16 Duş kabinin altında vanna yaratmaq üçün kərpicdən hörgü 12 
əd x 1,8 p.m (10x10) p.m 21.6

Cəmi

Yataq otaqları



17 Metlax ilə duş kabina altı tikilmiş hissənin üzlənməsi m2 6.5

18 Yeni duş kabinin quraşdırılması (0,90x0,90) ədəd 12.0

19 Hamam otaqlarında əl üz yuyanların quraşdırılması(işçilik) dəst 12.0

20 Smestitellərin quraşdırılması (Türkiyə istehsalı) dəst 12.0

21 İnşaat tullantılarının əl ilə həyətə daşınması və maşınlara 
yükləyib ərazidən çıxarılması m3 18.5

1 Mini meydançanın qapısının kilidinin dəyişdirilməsi ədəd 1.0

2 Giriş qapısının təmiri ədəd 1.0

3
Akademiyanın binasında ehtiyyat çıxış qapılarının və anbar 
qapısının pasdan təmizlənərək antipas vurularaq yağlı boya ilə 
rənglənməsi(Betek Türkiyə istehsalı)

ədəd 4.0

4 Dama çıxan nərdivanın boyanması ədəd 2.0

5

 - Tros F10 p.m 350.0

 - Karabin ədəd 320.0

 - Dartqı ədəd 8.0

6

 - Çökmüş tametlərin sökülüb çıxarılması m2 76.0

 - Çökmüş yerlərə otsep-sement qarışığının verilib 
kipləşdirilməsi,tametlərin yenidən düzülməsi(tamet
sifarişçidən) 

m2 76.0

7 Fasad üzlüyünün-alkaponun qopmuş hissələrinin bərkidilməsi dəst 1.0

8 Fotosel qapıya ümumi baxışın keçirilməsi(lazım olarsa təmiri) dəst 1.0

9

 - Meydançanın,pillələrin,pandusun və onun yanlarının köhnə
keramika seranit üzlüklərinin sökülməsi m2 51.74

Meydançanın üst torunun dartılması:

Çökmüş tametlərin bərpası:

Giriş qapısındakı pilləkənin üzlüklərinin sökülməsi və ayaqaltının dəyişdirilməsi:

Mini meydança və fasad

Cəmi



 - Pillələrin yeni keramika seranit ilə üzlənməsi(Türkiyə 
istehsalı) p.m 28.0

 - Meydançanın keramika seranit ilə üzlənməsi(Türkiyə 
istehsalı) m2 8.0

 - Pilləkənin yanlarının keramika seranit ilə üzlənməsi m2 2.04

 - Pandusun üstünün və yanlarının keramika seranit ilə 
üzlənməsi(Türkiyə istehsalı) m2 13.7

 - Rezin ayaqaltının quraşdırılması(1,60x1,20) ədəd 1.0

10 İnşaat tullantılarının əl ilə həyətə daşınması və maşınlara 
yükləyib ərazidən çıxarılması m3 9.0

1
Qazanxanadan AFFA-nın akademiyasına kimi isti soyuq su və 
istilik xətlərinin çəkilməsi üçün asfaltın laqonda ilə 2 tərəfli 
kəsilməsi(0,5x42,0m)

p.m 84.0

2 Torpağın əl ilə qazılıb çıxarılması(42x0,5x0,6h) m3 12.6

3 İnşaat zibilinin əl ilə maşınlara yüklənib 15 km məsafəyə 
aparılıb boşaldılması m3 14.7

4 Borular çəkildikdən sonra boruların üstünə yumşaq torpağın 
verilməsi(42x0,5x0,6h) m3 12.6

5 Şeben qatının verilməsi(42x0,5x0,1h) m3 2.1

6 Asfalt-beton örtüyünün qurulması  b=6sm(42x0,5) m2 21.0

7 PVC boru F63(falqalı) m 180.0

8 PVC boru F50(falqalı) m 24.0

9 PVC boru F40(falqalı) m 240.0

10 PVC boru F32(falqalı) m 270.0

11 PVC boru F25(falqalı) m 400.0

12 Boruların üçün izolyasiya p.m 42.0

13 Üçlük F63-50 ədəd 18.0

14 Üçlük F63-40 ədəd 22.0

Cəmi

Santexniki işlər:                                                                    



15 Üçlük F50-40 ədəd 20.0

16 Üçlük F40-25 ədəd 52.0

17 Dirsək F63 ədəd 22.0

18 Dirsək F50 ədəd 56.0

19 Dirsək F40 ədəd 60.0

20 Dirsək F32 ədəd 72.0

21 Dirsək F25 ədəd 520.0

22 Rekor dirsək F25-½ ədəd 170.0

23 ½ -Rezva(plastik) ədəd 170.0

24 Utka F25 ədəd 54.0

25 Kafelaltı vintil F25 ədəd 46.0

26 Kanalizasiya borusu F100, 1 m-lik ədəd 70.0

27 Üçlük F100 ədəd 38.0

28 Üçlük F100-50 ədəd 70.0

29 Dirsək F100 ədəd 74.0

30 Keçid F100-50 ədəd 22.0

31 Kanalizasiya borusu F50, 1 m-lik ədəd 126.0

32 Kanalizasiya borusu F50 - 0,5 m-lik ədəd 64.0

33 Dirsək F50 ədəd 338.0

34 Üçlük F50 ədəd 114.0

35 Kanalizasiya borusu F50 - 2 m-lik ədəd 32.0

36 Radiator vintili ədəd 22.0



37 Qazanxanada boylerlərin alınıb quraşdırılması (1000L Türkiyə 
istehsalı) ədəd 2.0

38 Amerkanka F32(bronza) ədəd 20.0

39 Vintil(dəmir) F32 ədəd 20.0

40 Baçonka(bronza) F32 ədəd 20.0

41 Rekor F40-32(çöl) ədəd 20.0

42 Pompa nasos 50-10(wilo) ədəd 1.0

43 Pompa nasos 25-10(wilo) ədəd 1.0

44 Vintil(dəmir) F25 ədəd 2.0

45 Vintil(dəmir) F50 ədəd 2.0

46 Baçonka(bronza) F25 ədəd 2.0

47 Rekor F32-25(çöl) ədəd 2.0

48 Aksesuarlar dəst 1.0

49 Tualetlərdə aftafa şlank ilə birlikdə dəst 21.0

50 Divar içi unitaz (Qrox firması) ədəd 12.0

51 Divar içi baçok (Qrox firması) ədəd 21.0

52 Divariçi smestitel (Qrox firması) ədəd 30.0

53 Duş başlığı (Türkiyə istehsalı) ədəd 30.0

54 Arkokran (Türkiyə istehsalı) ədəd 76.0

55 Paltar asmaq üçün asqılar(paslanmayan) ədəd 12.0

56 Dəsmal asmaq üçün asqılar(paslanmayan) ədəd 12.0

57 Trap 10x10 ədəd 24.0

58 Trap L=30sm(xrom) ədəd 34.0



1 Motor F250 ədəd 1.0

2 Motor F200 ədəd 1.0

3 Kanal m2 35.0

4 Cütsıralı mənfəz 20x20 ədəd 6.0

5 Səsboğucu ədəd 2.0

6 Kondisionerin servis qapaqlarının dəyişdirilməsi 40x40 ədəd 4.0

7 Dosfel F125 ədəd 36.0

8 Kanalni kondisionerin su xəttinin yenilənməsi dəst 1.0

9 Aksesuarlar dəst 1.0

10 Quraşdırma xərcləri dəst 1.0

11 Kondisionerin ventelyatorunun təmiri dəst 1.0

12

 - Kanal m2 12.0

 - Cütsıralı mənfəz 20x20 ədəd 2.0

1 Kabel 3x4mm m 100.0

2 Kabel 3x2,5mm m 500.0

3 Kabel 3x1,5mm m 300.0

4 Yanmayan qofralı boru F25 m 600.0

Server otağının havalandırma sisteminə qoşulması:

Elektrik işləri

Cəmi

II mərtəbə kafe və yeməkxanaya yeni havalandırma xəttinin çəkilməsi

Cəmi



5 Rozetka torpaqlama ilə 220V ədəd 130.0

6 3-lü ramka ədəd 15.0

7 Açar №1 220V ədəd 20.0

8 Açar №2 220V ədəd 15.0

9 Rozetka TV ədəd 13.0

10 Rozetka TF ədəd 13.0

11 Qutu ədəd 100.0

12 İşıqlandırıcı LED 60x60 ədəd 25.0

13 Spot LED 18W ədəd 75.0

14 Lampa LED 10W ədəd 40.0

15 Bra ədəd 12.0

16 EXİT ədəd 11.0

17 Tüstü detektoru ədəd 44.0

18 Yanğın knopkası ədəd 5.0

19 Yanğın kabeli m 300.0

20 Kabel TV 90%-li m 400.0

21 Mini meydançada LED işıqlandırıcılarının quraşdırılması ədəd 16.0

22

 - Metalo-halogen lampa ədəd 7.0

 - Metalo-halogen lampalar üçün durossel ədəd 7.0

 - Metalo-halogen lampalar üçün iqnitor ədəd 7.0

23 Ərazidəki işıq dirəyinin yerinin dəyişdirilməsi:

Ərazidəki işıqlandırıcı dirəklərdə lampaların dəyişdirilməsi:



 - İşıq dirəyinin sökülməsi ədəd 1.0

 - İşıq dirəyini quraşdırmaq üçün çalanın əl ilə qazılması (0,8 x 
0,8 x 0,8h) m3 0.51

 - Çalanın dibinə şeben qatının verilməsi (0,8 x 0,8x 0,8h) m3 0.064

 - Armokarkasın yığılması F14 AIII, F8 AI tn 0.01

 - Ankerlərin quraşdırılması dəst 1.0

 - Betonun tökülməsi  B25 (0,8x0,8x0,8h) m3 0.51

24

 - İşıq dirəyini quraşdırmaq üçün çalanın əl ilə qazılması (0,8 x 
0,8 x 0,8h) m3 0.51

 - Çalanın dibinə şeben qatının verilməsi (0,8 x 0,8x 0,8h) m3 0.064

 - Armokarkasın yığılması F14 AIII, F8 AI tn 0.01

 - Betonun tökülməsi  B25 (0,8x0,8x0,8h) m3 0.51

 - İşıq dirəyinin quraşdırılması(dirək sifarişçidən) ədəd 1.0

 - Metalo-halogen lampa ədəd 1.0

 - Metalo-halogen lampa üçün drossel ədəd 1.0

 - Metalo-halogen lampa üçün iqnitor ədəd 1.0

 - Kabel (3x2,5) p.m 10.0

25 Girişdə döşəmədə olan germetik LED işıqlandırıcıların 
dəyişdirilməsi ədəd 6.0

26

 - Yanğın kabeli m 100.0

 - Yanğın knopkası ədəd 5.0

27 Aksesuarlar dəst 1.0

Əlavə işıq dirəyinin quraşdırılması:

Yanğın elektrik şitinin otaqdan resepşinə köçürülməsi:

Cəmi



1 Taxta qapılara baxış keçirilib tənzimlənməsi(lazım olarsa təmir 
edilməsi) ədəd 40.0

2 Alüminium qapılara baxış keçirilib tənzimlənməsi(lazım olarsa 
təmir edilməsi) ədəd 9.0

3 Pəncərə dəstəklərinə və pəncərələrin özlərinə baxış keçirilərək 
tənzimlənməsi(lazım olarsa təmir edilməsi) ədəd 34.0

4 Mərmərdən pəncərə altlıqlarının qurulması(40sm enində) p.m 55.7

5

 - I mərtəbə Paçt serverdəki kabellərin səliqəyə 
salınması,internet xətlərinin telefon şəbəkəsindən ayrılması dəst 1.0

 - Kabel CAT 6 utp m 530.0

 - 24-lük paç panel ədəd 1.0

 - Aksesuarlar dəst 1.0

1 Hasarın qopmuş emulsiyasının qaşınaraq təmizlənməsi m2 566.9

2 Kompressorla fasad şpaklyovkasının divara vurulması m2 566.9

3 Divarın fasad emulsiyası ilə 2 dəfə rənglənməsi(Betek Türkiyə) m2 566.9

1

Mini meydançanın metal tor hasarının aşağı hissəsində suvaq 
olunan yerdən qopmuş emulsiyanın qaşınaraq 
təmizlənməsi,fakturalı fasad emulsiyası ilə 2 dəfə 
rənglənməsi(Betek Türkiyə)

m2 48.2

1 Qazanxananın divarlarından qopmuş emulsiyanın qaşınaraq 
təmizlənməsi m2 139.84

2 Fakturalı fasad emulsiyası ilə 2 dəfə rənglənməsi(Betek 
Türkiyə) m2 139.84

Cəmi

İnternet xətləri:

Mini meydança

Cəmi

Qazanxana

Əlavə işlər

Cəmi

Hasar



1
Su rezervuarının yer üstündə görükən hissəsinin qaşınaraq 
təmizlənməsi, fakturalı fasad emulsiyası ilə 2 dəfə 
rənglənməsi(Betek Türkiyə)

m2 38.0

1 Yarımstansiyanın divarlarının təmizlənərək fakturalı fasad 
emulsiyası ilə 2 dəfə rənglənməsi(Betek Türkiyə) m2 207.92

1 Divarların təmizlənərək fakturalı fasad emulsiyası ilə 2 dəfə 
rənglənməsi(Betek Türkiyə) m2 41.76

1

2

Ödəniş şərtləri: 50% işlər başlandıqdan 30 təqvim günü sonra, 50% işlər tam təhvil verildikdən sonra;

İşin bitmə tarixi: Müqavilə bağlandıqdan sonra 2 ay müddətində

Qeyd:

Toplam məbləğ

Cəmi

Yarımstansiya

Cəmi

Pandus

Cəmi

Yeraltı su rezervuarı

Şirkətin adı:

İmza / möhür: 

Tarix:
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