
DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2013.03 kainasSĄMATA

UAB "BANDUVA"

         3 ŠildymasŽiniaraštis

         1

135 Stacionarių soc. paslaugų infr. plėtra VŠĮ Ylakių globos namuose.Globos namų pastato
rekonstr. ir naujo priest. statyba Dariaus ir Girėno g.71, Ylakiai, Skuodo raj.

Globos namų pastato rekonstravimas ir naujo priestato statyba

Statinių
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LtKaina

Lt

Šildymas   1
   1 N18-54-1 kw 44.260Plieninių šildymo radiatorių su

nuorintojais ir kamščiais montavimas,
tvirtinant kronšteinus medsraigčiais

   2 N16-61 vnt 56.000Termostatinių ventilių su galvom
pastatymas

   3 N19-6 vnt 1.000Vandens kombinuoto elektrinio tūrinio
šildytuvo montavimas

   4 N16P-0201 m 386.000Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro
vamzdynų iš plastikinių vamzdžių
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (
vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)

   5 1032 kompl. 1.000PVC fasoninės dalys
   6 2043-211 kompl. 2.000Srieginės jungtys
   7 N26-262 100m 3.860Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm,

izoliavimas garui nelaidžiais polietileno
ar porėtos gumos kevalais

   8 N16P-0101 m 301.000Vandentiekio, šildymo, dujotiekio
vamzdynų iš plieninių vamzdžių
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (
vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)

   9 N16P-0501 vnt. 40.000Movinės uždaromosios armatūros
montavimas ( nominalusis vidinis
skersmuo iki 15 mm)

  10 N16P-0501 vnt. 4.000Movinės uždaromosios armatūros
montavimas ( nominalusis vidinis
skersmuo 32 mm)

  11 N16P-0101 m 20.000Dėklai ant vamzdžių perėjimui per sieną
  12 N16P-1103 vnt. 48.000Vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių

montavimas , kai nominalusis vidinis
skersmuo iki 50 mm

  13 N13-117 100m2 0.160Metalinių paviršių dažymas
gruntu-glaistu EP-0010, teptuku

  14 N13-113 100m2 0.320Metalinių paviršių dažymas laku
CHP-734, teptuku

  15 N16P-0501 vnt. 10.000Movinės uždaromosios armatūros
montavimas  (nominalusis vidinis
skersmuo  20 mm)

  16 N16P-0501 vnt. 5.000Movinės uždaromosios armatūros
montavimas  (nominalusis vidinis
skersmuo  25 mm)

  17 N16P-0501 vnt. 1.000Vandens išleidėjų  ir automatinių
nuorintuvų montavimas ( nominalusis
vidinis skersmuo iki 15 mm)

  18 R61P-2622 pastatas 1.000Šildymo sistemos praplovimas
  19 N16P-1406 100m 6.870Vandentiekio ir šildymo sistemų

vamzdynų hidraulinis bandymas
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  20 D2-83 vnt 1.000Sistemos paleidimas,derinimas
  21 976 kompl. 1.000Plieno fasoninės dalys

Skyriuje      1 .............

Šilumos gamyba   2
   1 N18-148 vnt. 2.000.Iki 75 kW galios kieto kuro katilo

montavimas
   2 N16P-1206 vnt. 1.000Tūrinių šildytuvų montavimas, kai

šildytuvo talpa  iki 200 l
   3 N16P-0701 vnt. 2.000Cirkuliacinių siurblių su movinėmis

jungtimis montavimas
   4 N16P-1208 vnt. 2.000Membraninių išsiplėtimo indų

montavimas , kai išsiplėtimo indo talpa
daugiau 25 l iki 50 l

   5 N16P-1016 kompl. 1.000Vandens filtrų montavimas ( filtro
našumas iki 2 m3/val.)

   6 R10-63 m 9.650Pristatomų nerūdijančio plieno
dūmtraukių su termoizoliacija
montavimas, kai skersmuo iki 250 mm

   7 N20-506 vnt 1.000Oro pratekėjimo grotelių montavimas
   8 N17-14 kompl. 1.000Trapo, kurio skersmuo 100mm,

montavimas
   9 N20P-0204 vnt. 1.000Ventiliacijos grotelių montavimas (

tvirtinimas specialiais fiksatoriais)
  10 N18-130 vnt 16.000Termometrų, manometrų,

termomanometrų montavimas,
privirinant prievamzdį su sriegiais

  11 N16-114-4 vnt. 1.000Kolektoriaus mazgo montavimas, kai
mazge 2 kolektoriai

  12 N18-187 vnt. 1.00050 mm skersmens trieigio  flanšinio
ventilio arba vožtuvo montavimas,
privirinant flanšus

  13 N19-44 vnt 5.000Apsauginio vožtuvo, kurio skersmuo iki
50mm, montavimas

  14 N18-76 kompl. 2.000Šildymo radiatorių oro išleidimo čiaupų
montavimas

  15 N16P-0508 vnt. 3.000Vandens išleidėjų  montavimas
(nominalusis vidinis skersmuo  20 mm)

  16 N16-61 vnt 22.000Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių
D iki 50mm, prijung.

  17 N16-61 vnt 4.000Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių
D iki 50mm, prijung.

  18 N16-61 vnt 5.000Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių
D iki 50mm, prijung.

  19 N16-61 vnt 1.000Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių
D iki 50mm, prijung.

  20 N18-101 vnt 2.000Vandens valymo filtro, kurio skersmuo
iki 50mm, montavimas

  21 N22-265 kompl. 1.000Fasoninių dalių pastatymas k9=1.15
  22 N16-1-1 m 28.000Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl.

vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm
(gaminant ruošinius objekte)

  23 N16-2-1 m 31.000Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl.
vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm
(gaminant ruošinius objekte)

  24 N16-3-1 m 6.000Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl.
suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių
skersmuo 57-76 mm (gaminant
ruošinius objekte)

  25 N13-117 100m2 0.060Metalinių paviršių dažymas
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gruntu-glaistu EP-0010, teptuku
  26 N13-113 100m2 0.120Metalinių paviršių dažymas laku

CHP-734, teptuku
  27 N26-250 100m 0.200Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm,

izoliavimas nedengtais akmens vatos
kevalais

  28 N26-251 100m 0.270Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm,
izoliavimas nedengtais akmens vatos
kevalais

  29 N26-32 m3 0.800Dūmtraukių izoliavimas
  30 N26-122 100m2 0.080Vamzdynų D iki 200mm izoliacijos

padengimas lakštiniu metalu, gaminant
detales

  31 N26-141 m2 4.000Išsiplėtimo indų paviršių apsiuvimas
audiniu

  32 R17-205 pastatas 1.000Centrinio šildymo sistemos praplovimas,
ruošiant eiliniam šildymo sezonui, kai
pastato tūris iki 2 tūkst. m3

  33 N16P-1406 100m 0.530Vandentiekio ir šildymo sistemų
vamzdynų hidraulinis bandymas

  34 D2-83 vnt 1.000Sistemos paleidimo derinimo darbai
Skyriuje      2 .............

Demontavimo darbai   3
   1 R17-2 t 0.200Metalinių katilų demontavimas
   2 N18-35 kompl. 1.000Tūrinio boilerio demontavimas

k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000
   3 N18-122 vnt 1.000Cirkuliacinio siurblio demontavimas

k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000
   4 N16P-1016 kompl. 2.000Vandens filtrų demontavimas

k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000
   5 R19-7 vnt 58.000Uždaromosios flanšinės armatūros

nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki
25 mm

   6 R19-8 vnt 8.000Uždaromosios flanšinės armatūros
nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki
50 mm

   7 R22-2 100m2 0.700Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos
ardymas

   8 R17-35 m 480.000Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens
vamzdynų išardymas, neišsaugojant
medžiagų

   9 R17-36 m 70.000Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens
vamzdynų išardymas, neišsaugojant
medžiagų

  10 R33-299 vnt. 10.000Vėdinimo grotelių demontavimas
  11 R23-60 t 1.900Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km

atstumu automobiliais-savivarčiais,
pakraunant rankiniu būdu

  12 R23-63 t 1.100Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km
atstumu automobiliais-savivarčiais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kaušais

  13 R23-66 t 3.000Transportuojant statybines šiukšles už
kiekvieną papildomą kilometrą pridėti
k4=40.000

Skyriuje      3 .............

žiniaraštyje     3 .............

Pridėtinės vertės mokestis  21.00% .............

Iš viso žiniaraštyje   3 .............
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Sudarė: _ R.RAKAUSKIENĖ  _______
             (Pavardė)


