
DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2013.03 kainasSĄMATA

UAB "BANDUVA"

         4 VėdinimasŽiniaraštis

         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
grupė

Statinys

Sąm.
eil. Vieneto kaina

KiekisMato
vienetas

Darbo
kodas Iš viso 

Darbo ir išlaidų aprašymai

Lapas  1Suma žiniaraščiui
LtKaina

Lt

OTŠ-1   1
   1 N20P-0602 vnt. 1.000Vėdinimo ir oro kondicionavimo

įrenginių, kurių našumas iki 3000
m3/val. , montavimas, kai įrenginio
našumas  daugiau 500 m3/val. iki 1000
m3/val.

   3 N20-936 vnt. 2.000Triukšmo slopintuvų montavimas
apvaliuose ortakiuose, kurių ilgis iki
1000 mm, o vidaus skersmuo iki 315
mm

   4 N20-610 vnt 1.000Vėd.šachtų mazgų UP-1; UP-2; UP-3 su
vamzdigaliu, kurių D nuo 200mm iki
315mm, montavimas

   5 N20-506 vnt 1.000Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi
grotelių, kurių plotas iki 0,25m2
šviesoje, montavimas

   6 N20-925 vnt. 1.000Vožtuvų, sklendžių, užkaišų
montavimas apvaliuose ortakiuose,
kurių skersmuo iki 315 mm

   7 N20P-0207 vnt. 14.000Difuzorių ir konfuzorių montavimas , kai
jungties skersmuo iki 160 mm

   8 N20P-0201 vnt. 14.000Vožtuvų, sklendžių, užkaišų
montavimas apvaliuose ortakiuose , kai
jungties skersmuo iki 160 mm

   9 N20-161 m2 4.3175Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos,
kurių D iki 160mm

  10 N20-164 m2 34.540Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos,
kurių D nuo 225mm iki 315mm

  11 N20-163 m2 25.500Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos,
kurių perimetras iki 900mm

  12 260999 kompl. 2.000Fasoninės dalys ortakiams
  13 N26-217 m3 3.960Vamzdynų izoliavimas folija padengtais

mineralinės vatos dembliais, kai
izoliacijos storis 100 mm

  14 N26-212 m3 1.700Vamzdynų izoliavimas folija padengtais
mineralinės vatos dembliais, kai
izoliacijos storis 30 mm

  15 N20-675 100kg 0.600Kronšteinų montavimas po
ventiliaciniais įrenginiais

  16 N16-118 100m 0.900Aerodinaminiai bandymai
  17 D3-33 vnt. 1.000Ventiliacijos sistemos derinimas

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

OTŠ-2   2
   1 N20P-0602 vnt. 1.000Vėdinimo ir oro kondicionavimo

įrenginių, kurių našumas iki 3000
m3/val. , montavimas, kai įrenginio
našumas  daugiau 1000 m3/val. iki 2000



Sąm.
eil. Vieneto kaina

KiekisMato
vienetas

Darbo
kodas Iš viso 

Darbo ir išlaidų aprašymai

Lapas  2135 1 4Statinių grupė Statinys Žiniaraštis

LtKaina

m3/val.
   3 N20-936 vnt. 2.000Triukšmo slopintuvų montavimas

apvaliuose ortakiuose, kurių ilgis iki
1000 mm, o vidaus skersmuo iki 315
mm

   4 N20P-0201 vnt. 33.000Vožtuvų, sklendžių, užkaišų
montavimas apvaliuose ortakiuose , kai
jungties skersmuo daugiau 160 mm iki
315 mm

   5 N20P-0207 vnt. 16.000Konfuzorių ir difuzoriu montavimas, kai
jungties skersmuo  daugiau 160 mm iki
315 mm

   6 N20-162 m2 38.308Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos,
kurių D iki 200mm

   7 N20-164 m2 35.7489Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos,
kurių D nuo 225mm iki 315mm

   8 N20-165 m2 12.560Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos,
kurių D nuo 355mm iki 450mm

   9 260999 kompl. 2.000Fasoninės dalys ortakiams
  10 N26-217 m3 12.900Vamzdynų izoliavimas folija padengtais

mineralinės vatos dembliais, kai
izoliacijos storis 100 mm

  11 N26-212 m3 3.950Vamzdynų izoliavimas folija padengtais
mineralinės vatos dembliais, kai
izoliacijos storis 30 mm

  12 N20-675 100kg 0.800Kronšteinų montavimas po
ventiliaciniais įrenginiais

  13 N16-118 100m 1.090Aerodinaminiai bandymai
  14 D3-33 vnt. 1.000Ventiliacijos sistemos derinimas

Skyriuje      2 .............

Vėdinimo sistemos OŠ-1; OŠ-2; OT-1 patalpoje Nr.1-13   3
   1 N20P-0501 vnt. 3.000Kanalinių ventiliatorių montavimas

apvaliuose ortakiuose , kai
ventiliatoriaus našumas daugiau 500
m3/val. iki 1000 m3/val.

   4 N20-610 vnt 1.000Vėd.šachtų mazgų UP-1; UP-2; UP-3 su
vamzdigaliu, kurių D nuo 200mm iki
315mm, montavimas

   5 N20P-0201 vnt. 1.000Vožtuvų, sklendžių, užkaišų
montavimas apvaliuose ortakiuose , kai
jungties skersmuo daugiau 160 mm iki
315 mm

   7 N20-957-1 vnt. 2.000Garinių montavimas
   9 N20-760 vnt 1.000Kaloriferio, kurio svoris iki 0,125t,

montavimas
  10 N20-506 vnt 3.000Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi

grotelių, kurių plotas iki 0,25m2
šviesoje, montavimas

  11 N20P-0314 vnt. 2.000900 mm ilgio apvalių triukšmo
slopintuvų montavimas ortakiuose , kai
slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm

  12 N20P-0314 vnt. 1.000900 mm ilgio apvalių triukšmo
slopintuvų montavimas ortakiuose , kai
slopintuvo vidaus skersmuo daugiau
200 mm iki 315 mm

  13 N20P-0301 vnt. 3.000Kasetinių filtrų montavimas apvaliuose
ortakiuose , kai jungties skersmuo
daugiau 160 mm iki 315 mm

  14 N20-162 m2 20.096Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos,



Sąm.
eil. Vieneto kaina

KiekisMato
vienetas

Darbo
kodas Iš viso 

Darbo ir išlaidų aprašymai

Lapas  3135 1 4Statinių grupė Statinys Žiniaraštis

LtKaina

kurių D iki 200mm
  15 N20-164 m2 11.775Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos,

kurių D nuo 225mm iki 315mm
  16 N20-169 m2 9.000Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos,

kurių perimetras iki 1000mm
  17 260999 kompl. 1.000Fasoninės dalys ortakiams
  18 N26-212 m3 1.500Vamzdynų izoliavimas folija padengtais

mineralinės vatos dembliais, kai
izoliacijos storis 30 mm

  19 N20-675 100kg 1.000Kronšteinų montavimas po
ventiliaciniais įrenginiais

  20 N16-118 100m 0.560Ventiliacijos sistemų aerodinamainiai
bandymai

  21 D3-33 vnt. 1.000Ventiliacijos sistemos paleidimas,
derinimas

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

Natūrali ventiliacija   4
   1 N20P-0503 vnt. 17.000Ašinių ventiliatorių montavimas sienose

(languose) , kai ventiliatoriaus našumas
iki 500 m3/val.

   2 N20P-0204 vnt. 52.000Buitinių ventiliacijos grotelių
montavimas sienose ir duryse

   5 N20-957-1 vnt. 1.000Garinių montavimas
   6 260620-1 kompl. 1.000Garų nutraukėjas
   7 N20-161 m2 154.650.Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos,

kurių D iki 160mm
   8 260999 kompl. 2.000Fasoninės dalys ortakiams
   9 N26-212 m3 6.540Vamzdynų izoliavimas folija padengtais

mineralinės vatos dembliais, kai
izoliacijos storis 30 mm

  10 N26-232 100m2 0.011Izoliacijos padengimas nuimamais
gaubtais D iki 200 mm, gaminant juos iš
lakštinio metalo

  11 D3-33 vnt. 1.000Ventiliacijos sistemos paleidimas,
derinimas

Skyriuje      4 .............

žiniaraštyje     4 .............

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

Iš viso žiniaraštyje   4 .............

Sudarė: _ R.RAKAUSKIENĖ  _______
             (Pavardė)


