
Név :

Cím : Kelt:      2019 év szept. hó 05. nap
Szám         :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap

A munka leírása: Készítette   :.....................
Bp. Rózsa u. 34. Fsz. 4. lakás felújítása

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége 1.071.660730.413

1.1 Közvetlen önköltség összesen 1.071.660730.413

2.1 ÁFA vetítési alap 1.802.073
2.2 Áfa 27.00% 486.560

3.  A munka ára 2.288.633

Aláírás

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2018.1 - BRONZ  programcsomagjával.
D:\VÁLLALKOZÁS\Munka\Coprocess\TERC\ARK\ARK\12_rozsa_37_fsz4\saját\12_rozsa_37_fsz4_kv.slo9



1. oldal

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

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2018.1 - BRONZ  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 36-000-1.1.1 (1) ÖN
Vakolat leverése
oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig
falazó, cementes mészhabarcs

5 m2 1.4000 7.0000

2 36-012-2.1.1.2-0414891 (6) ÖN#
Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése,
alacsony és közepes só és nedvességtartalom esetén,
kézi felhordással, szárazhabarcsból,
3 cm vastagságban
LB-Knauf EUROSAN EP/Eurosan szárítóvakolat, kézi, Csz:
K00550101

5 m2 4.2703.173 21.35015.865

3 36-012-3-0313715 (14) ÖN
Falszárító, felújító vakolaton simítóvakolat készítése, 5 mm
vastagságban
MAPEI Mape-Antique FC Ultrafine sóálló, extra
finomszemcsés mész-puccolán kötőanyagú, páraáteresztő
simítóhabarcs

5 m2 3.1501.017 15.7505.085

4 42-090-6.7.1 (46)
Parketta burkolat felújítása,
gépi csiszolással

15,8 m2 1.86150 29.404790

5 44-000-1.2 (2) ÖN
Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak
vagy kapu,
2,01-4,00 m² között

2 m² 2.4500 4.9000

6 44-011-1.1.1-0167442 (1)
Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott
falnyílásba,
hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó,
tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással),
5,01-10,00 m kerület között
Befelé nyíló bejárati ajtó angol panellel, 100 x  210 cm

1 db 13.160126.720 13.160126.720
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7 44-011-1.3.1-0223506 (4)
Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott
falnyílásba,
hőszigetelt, fokozott légzárású felülvilágító,
bejárati vagy erkélyajtó fölé, tömítés nélkül,
4,00 m kerületig
Műanyag felülvilágító u=1,1 W/m²K 100x90 cm

1 db 8.54033.000 8.54033.000

8 44-012-1.1.2.2.1 (23)
Műanyag kültéri nyílászárók,
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése
előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve,
finombeállítással),
4,00 m kerület felett
kétszárnyú,
középnyíló bukó-nyíló
mérete: 130×150+80 cm

1 db 13.160135.000 13.160135.000

9 44-090-11.17-0213115 (32) ÖN
Ajtószerelvények pótlása, cseréje,
ajtózár kilinccsel, címmel, cilinderbetéttel és kulccsal
Bejárati többpontos ajtózár 2 görgős bilincs működtetésű

1 készlet 17.50013.432 17.50013.432

10 44-090-100
Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet passzítása,
a nyílászárók működésének, nyithatóságának- zárhatóságának
helyreállítása, finombeállítása.
Zárak javítása, ablakszerelvények, kilincsek pótlása, cseréje.

3 db 17.8504.605 53.55013.815

11 47-000-1.3.1.2 (10) ÖN
Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák;
vizes diszperziós falfesték lekaparása,
bármilyen padozatú helységben,
tagolt felületen

45 m2 7000 31.5000
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12 47-000-1.99.1.2.1.2-0218023 (167) ÖN
Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák;
felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval,
sarokvédelemmel),
bármilyen padozatú helyiségben,
vakolt felületen,
1,5 mm vastagságban
tagolt felületen
Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő gipsz

45 m2 1.750451 78.75020.295

13 47-011-15.1.1.2-0160001 (91) ÖN
Diszperziós festés
műanyag bázisú vizes-diszperziós
fehér vagy gyárilag színezett festékkel,
új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,
vakolaton, két rétegben,
tagolt sima felületen
POLI-FARBE Diszperziós belső fal- és mennyezetfesték

115 m2 70039 80.5004.485

14 47-031-1.7.2 (46)
Belső fafelületek
vízbázisú festékrendszer felhordása,
két rétegben,
tagolt felületen
2 db ajtó festése

7,5 m2 2.030750 15.2255.625

15 47-031-1.9.2.1 (49)
Belső fafelületek
lakkozása,
vízbázisú színezhető lakkpáccal,
2 rétegben,
tagolatlan felületen
parkettalakk

15,81 m2 1.8901.050 29.88116.601

16 71-012-2.1 (4)
Villamos háztartási készülékek elhelyezése,
előre elkészített tartószerkezetre:
vonalhősugárzó  1 kW

1 db 5.6009.400 5.6009.400

17 71-013-9 (34) ÖN
Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése

1 mp* 50.0500 50.0500
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18 71-013-91
Villanybojler felülvizsgálat

1 tétel 30.0300 30.0300

19 71-013-92
Energetikai tanúsítvány készítése

1 db 15.0500 15.0500

20 71-102-0
Elektromos hálózat cseréje - szigetelt vezeték elhelyezése
védőcsőbe húzva szig. ellenállás méréssel.
Fali kapcsolók és dugaljak, leszerelése és újak felrakása,
izzófoglalat elhelyezése izzóval helyiségenként, oldalfali
világítások cseréje.

1 tétel 182.00085.500 182.00085.500

21 71-102-0.1
Biztosítéktábla kialakítása - kismegszakítók és kiegészítők
elhelyezése kalapsínes szerelőlapra.

1 tétel 112.00035.000 112.00035.000

22 82-002-100
Szabványos víz mellékmérő tervezése, hitelesítése, szerelése.

1 tétel 128.10025.500 128.10025.500

23 82-003-11
Gáz Műszaki Biztonsági felülvizsgálat

1 db 30.0300 30.0300

24 82-003-12
Gázhálózat és berendezési tárgyak javítása és helyreállítása

1 db 20.02055.000 20.02055.000

25 82-010-1.3.3-0310227 (5) ÖN
Gázfőzők, gáztűzhelyek elhelyezése és bekötése
földgázra vagy PB gázra,
modul gáztűzhelyek
négy főzőégővel
Gáztűzhely, 4 főzőégővel, ablakos sütőajtóval, fehér, földgázra,
PS131GWO

1 db 18.20081.800 18.20081.800

26 82-112-1
Víz-csatorna hálózat és berendezések javítása, helyreállítása
Mosogató és fali mosogató csaptelep cseréje

1 tétel 26.46015.500 26.46015.500
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27 90-100-0.1
Takarítás, lomtalanítás, törmelék és sitt elszállítás.

1 tétel 33.95032.000 33.95032.000

Munkanem összesen: 1.071.660730.413


