
Kristonné BuktaAndrea

Név : Halmajugra Község Önkormányzata

Cím:3273 Hatmajugra Kossuth L.út t63

A munka leírása:

Szolgálati lakások felújítása
3273 Halmajugra Kossuü L. út 173. 265 hrsz

Költségbecslés főösszesítő

Megnevezés Anyagköltség Drjköltség

1. Építmény közvetlen költsége 7.725.296 4.854.912

1.1 Közvetlen önköltség összesen 7.725.296 4.854.912

2.I ÁFLvetítési alap
2.2 Afa 2'7.007o

12.580.208
3.396.656

3. Amunka iára 15.976.864
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1. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022.1 - SILVER  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.
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1 35-002-6.1 (6) ÖN
Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia elhelyezése, teljes szarufaköz
magasságot kitöltő hőszigetelés esetére,0,02 Sd értékkel,
csőáttöréssel, kéménykiállással

280 m2 4800 134.4000

2 35-011-1.3.1-0211290 (5) ÖN
Faanyag gomba és rovarkártevő elleni
megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme
mázolási technológiával felhordott anyaggal
KEMIKÁL Tetol faanyagvédő égéskésleltető, gomba,
rovarkárosítás ellen többféle színben

580 m2 1.0201.288 591.600747.040

3 35-080-2.1 (3) ÖN
Födémdeszkázás cseréje, 24 mm vastag
felső deszkázás

280 m2 3.1804.887 890.4001.368.360

4 36-005-21.1.1.1-0414301 (38) ÖN
Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott,
előkészített felületre,
gyári szárazhabarcsból,
ásványi vékonyvakolat készítése egy rétegben,
kapart, dörzsölt vagy gördülőszemcsés struktúrával,
1 mm szemcsemérettel
Cemix EDELPUTZ EXTRA/Extra dörzsölt vakolat, 1 mm,
fehér, Csz.: K18704000

31 m2 1.920616 59.52019.096

5 42-090-3.1.2.2 (13) ÖN
Lapburkolat javítása;

Padlóburkolat javítása,
0,10-2,00 m²-ig terjedő felületen kivéséssel, pótlással,
30x30 cm-es mozaiklap

2 m2 7.0800 14.1600

6 47-011-15.1.1.1-0154005 (90) ÖN
Diszperziós festés
műanyag bázisú vizes-diszperziós
fehér vagy gyárilag színezett festékkel,
új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,
vakolaton, két rétegben,
tagolatlan sima felületen
D112 belsőtéri, penészgátló, matt, diszperziós falfesték, fehér

315 m2 1.320437 415.800137.655



2. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022.1 - SILVER  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

c:\terc\tercvipx\2021_3\onszla\halmajugra szolg lakások.slo9

7 48-000-26 (35) ÖN
Leterheléssel rögzített vagy rögzítés nélküli
hőszigetelő lemezek bontása,
vízszintes felületről

280 m2 6000 168.0000

8 48-007-1.1.2-0092004 (2) ÖN
Magastető hő- és hangszigetelése;

Szarufák közötti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (
rögzítés külön tételben),
kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel
ROCKWOOL Deltarock szigetelő éklemez, 1000x600x150 mm

325,6 m2 1.9203.587 625.1521.167.927

9 48-007-21.1.1.2-0091257 (37) ÖN
Külső fal;

Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése,
falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges
felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben)
vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab
lemezzel
MASTERPLAST Isomaster EPS H-80 G grafitos expandált
polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000×500×100 mm,
Cikkszám: 0541-08010000

31 m2 2.5804.158 79.980128.898

10 48-007-41.1.5.1-0427247 (70) ÖN
Födém;

Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen,
nem járható födémre (zárófödém, padlásfödém),
szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot)
FibranGeo BP 70-L 2000x1200x100 táblás kőzetgyapot
hőszigetelő anyag, lépcsős élképzéssel, 70 kPa
nyomószilárdsággal, λD=0,039 (W/mK)

560 m2 3.3007.422 1.848.0004.156.320

11 48-021-1.51.2.3.1 (32) ÖN
Szigetelések rögzítése;

Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése,
homlokzaton,
vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez,
műanyag vagy fém beütőszeges műanyag beütődübelekkel

155 db 1800 27.9000

Munkanem összesen: 4.854.9127.725.296


