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UAB "BANDUVA"

         6 Buitinės nuotekos F1, F3Žiniaraštis

         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 N23-150 100m 0.250110 mm skersmens plastmasinių

įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100
m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15

   2 N16P-1101 m 110.000Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų
vamzdynų ir stovų vamzdžių
montavimas, kai nominalusis vidinis
skersmuo  iki 50 mm (m vamzdyno)

   3 N16P-1101 m 116.000Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų
vamzdynų ir stovų vamzdžių
montavimas, kai nominalusis vidinis
skersmuo  iki 110 mm (m vamzdyno)

   4 N16P-1103 vnt. 170.000Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų
jungiamųjų (fasoninių) dalių
montavimas, kai nominalusis vidinis
skersmuo  iki 110 mm

   5 N16P-1104 vnt. 28.000Revizijų, pravalų, trapų montavimas
   6 N12-141 vnt 5.000Stogelių įrengimas iš cinkuotos skardos

virš ventiliacijos šachtų su dviem
kanalais

   7 N17-21 kompl. 11.000Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu
montavimas,gręžiant grindyse skyles

   8 N16P-1005 vnt. 15.000Praustuvų su vandens maišytuvais
montavimas, tvirtinant prie sienų ir
grindų (praustuvas su atrama)

   9 N16P-1009 kompl. 6.000Plautuvių su vandens maišytuvais,
tvirtinamų ant spintelių, montavimas (
vieno skyriaus plautuvės)

  10 N16P-1002 vnt. 3.000Vonių su vandens maišytuvais
montavimas ( ketaus vonios)

  11 N16P-1407 100m 2.510Nuotekų vamzdynų hidraulinis
bandymas  (buitinių nuotekų)

  12 N22-237 km 0.251Vamzdynų D 100mm praplovimas be
dezinfekcijos k9=1.15

  13 N16P-1103 vnt. 2.000Sifonų skalbimo mašinoms montavimas
d50mm

  14 N23P-0601 vnt. 1.000Riebalų gaudyklių montavimas , kai
gaudyklės horizontalios ir jų našumas
daugiau 2,5 l/s iki 6,0 l/s k9=1.15

  16 N17-13 kompl. 9.000Trapo dušams, kurio skersmuo 50mm,
montavimas

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

žiniaraštyje     6 .............

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

Iš viso žiniaraštyje   6 .............
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