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UAB "BANDUVA"

         9 Priešgaisrinė ir apsauginė signalizacijaŽiniaraštis

         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
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Sąm.
eil. Vieneto kaina
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Darbo
kodas Iš viso 

Darbo ir išlaidų aprašymai

Lapas  1Suma žiniaraščiui
LtKaina

Lt

Gaisrinė signalizacija   1
   1 N50-303 vnt. 1.0008 spindulių konvekcinės priešgaisrinės

signalizacijos centralės montavimas
   2 N50-286 vnt 6.000Aliarmo skambutis statomas patalpos

viduje arba išorėje
   3 N50-330 kompl. 70.000Optinio spindulinio dūmų jutiklio

(siųstuvo-imtuvo) komplekto ir
temperatūros detektoriaus montavimas

   4 N50-322 vnt. 7.000Gaisro pavojaus mygtuko montavimas,
tvirtinant medsraigčiais

   5 N21-141 100m 5.000Iki 25mm skersmens viniplastinių
vamzdžių montavimas sienomis ir
kolonomis su nejudomu tvirtinimu

   6 N21-142 100m 0.800Iki 32mm skersmens viniplastinių
vamzdžių montavimas sienomis ir
kolonomis su nejudomu tvirtinimu

   7 N50-210 100m 15.020Kabelio tiesimas mūro siena, kai 1m
kabelio masė iki 1kg

   8 N50-363 100m 1.050Ryšių instaliacijos plastikinių mini kanalų
montavimas, tvirtinant prie mūro sienos

   9 N50-332 vnt. 2.000Išėjimo  modulio  montavimas
  10 88008001 kompl. 1.000Instaliacinės medžiagos
  11 N21-157 t 0.035Metalinių pavienių atraminių

konstrukcijų iki 3kg masės montavimas
prie kolonų, sąramų varžtais

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

Apsauginė signalizacija   2
   1 N50-302 vnt. 1.0006 zonų  apsauginės signalizacijos

centralės montavimas
   2 3855-78 vnt 4.000Klaviatūra
   3 N50-333 vnt. 1.000Rezervinio maitinimo šaltinio

montavimas
   4 N50-286 vnt 2.000Aliarmo skambutis statomas patalpos

viduje arba išorėje
   5 N21-141 100m 6.200Iki 25mm skersmens viniplastinių

vamzdžių montavimas sienomis ir
kolonomis su nejudomu tvirtinimu

   6 N21-142 100m 0.900Iki 32mm skersmens viniplastinių
vamzdžių montavimas sienomis ir
kolonomis su nejudomu tvirtinimu

   7 N50-210 100m 24.470.Kabelio tiesimas mūro siena, kai 1m
kabelio masė iki 1kg

   8 N50-365 100m 1.170Signalinio kabelio tarp sistemos
elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant
apkabėlėmis

   9 N21-157 t 0.035Metalinių pavienių atraminių
konstrukcijų iki 3kg masės montavimas
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prie kolonų, sąramų varžtais
  10 N50-315 vnt. 110.000Priešgaisrinės ir apsauginės

signalizacijos jutiklio montavimas,
tvirtinant medsraigčiais

  11 N50-364 100m 0.500Ryšių instaliacijos plastikinių mini kanalų
montavimas, tvirtinant prie betono
sienos

  12 N21-537 100m 0.650El. instaliacijos plastikinių kanalų iki
100x60 mm skersmens montavimas,
tvirtinant prie mūro sienos

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

žiniaraštyje     9 .............

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

Iš viso žiniaraštyje   9 .............

Sudarė: _ R.RAKAUSKIENĖ  _______
             (Pavardė)


