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UAB "BANDUVA"

         5 Vandentiekis V1, T3, T4Žiniaraštis

         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
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Montavimo darbai   1
   1 F16-6-1 vnt. 1.000Šalto vandens apskaitos mazgas
   2 N16-114 m 393.000Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas

iš polietileninių vamzdžių, kurių
skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius
objekte)

   3 N16-115-1 m 30.000Pastatų vidaus plastikinio slėginio
vamzdyno D40-63 mm tiesimas

   4 N16-114-2 m 110.000Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas
iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm,
klojant ant grindų pagrindo

   5 N26-262 100m 4.130Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm,
izoliavimas garui nelaidžiais polietileno
ar porėtos gumos kevalais

   6 N26-263 100m 0.800Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm,
izoliavimas garui nelaidžiais polietileno
ar porėtos gumos kevalais

   7 N26-264 100m 0.300Vamzdynų, kurių skersmuo 65-100 mm,
izoliavimas garui nelaidžiais polietileno
ar porėtos gumos kevalais

   8 N16P-1103 vnt. 700.000Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų
jungiamųjų (fasoninių) dalių
montavimas, kai nominalusis vidinis
skersmuo  iki 50 mm

   9 N16-61 vnt 129.000Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių
D iki 50mm, prijung.

  10 N16P-0501 vnt. 10.000Termostatinių ventilių montavimas
  11 N17-18 vnt 9.000Vandens maišytuvų montavimas

dušinėse
  12 N16P-0907 vnt. 13.000Rankšluosčių džiovintuvų montavimas
  13 N50-201 vnt 1.000Ventilių dėžutės montavimas
  14 N16P-0805 vnt. 1.000Vandens skaitiklių su movinėmis

jungtimis montavimas ( jungties
skersmuo iki 25 mm)

  15 N16P-1406 100m 5.330Vandentiekio ir šildymo sistemų
vamzdynų hidraulinis bandymas

  16 N22-212 km 0.533Vamzdynų D 50-65mm praplovimas su
dezinfekcija k9=1.15

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

žiniaraštyje     5 .............

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

Iš viso žiniaraštyje   5 .............

Sudarė: _ R.RAKAUSKIENĖ  _______
             (Pavardė)
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