Név : Hunya Község Önkormányzata
Cím : 5500 Hunya, Rákóczi utca 19.

Kelt: 2017. 09. 22.

A munka leírása:
Hunya Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése
5500 Hunya, Rákóczi utca 31. sz alatt
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00036

Költségvetés főösszesítő
Megnevezés
Anyagköltség
1. Építmény közvetlen költségei
- Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen
- Ft
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa
27,00%
3. A munka ára

Díjköltség
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft

Munkanem összesítő
Munkanem megnevezése
Felvonulási létesítmények
Zsaluzás és állványozás
Ácsmunka
Vakolás és rabicolás
Hideg- és melegburkolatok készítése,
aljzat előkészítés
Bádogozás
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet
elhelyezése
Szigetelés
Összesen:

Anyag összege
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft

Díj összege
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft

- Ft
- Ft

- Ft
- Ft

- Ft
- Ft

- Ft
- Ft

Felvonulási létesítmények
Ssz. Tételszám Tétel szövege

Menny. Egység

Díj
Anyag
egységár egységre

Anyag Díj összesen
összesen
- Ft
- Ft

1

12-004-4.1- Ideiglenes víz költsége
0220243

1 klt

2

12-005-8.1 Ideiglenes áram költsége

1 klt

- Ft

- Ft

3

12-011-1.1- Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással,
0025001
heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó

2 hó

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Munkanem összesen:

Zsaluzás és állványozás
Ssz. Tételszám Tétel szövege
1

15-012-6.2 Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint
munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel,
korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m
padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m,
2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ
és
alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00
m munkapadló magasság között
Munkanem összesen:

Menny. Egység
350 m2

Díj
Anyag
egységár egységre

Anyag Díj összesen
összesen
- Ft
- Ft

- Ft

- Ft

Ácsmunka
Ssz. Tételszám Tétel szövege

Menny. Egység

Anyag
egységár

Díj
egységre

Anyag Díj összesen
összesen
- Ft
- Ft

1

35-000-4

Ereszdeszkázat bontása, majd szigetelést
követően visszahelyezése, javítása, pótlása

34,61 m2

2

35-006-6

Padlásjárda zárlécvázzal, 50 cm szélességig

25,8 m2

- Ft

- Ft

3

K-tétel:

Meglévő előtető bontása és új előtető készítése
terv szerinti kialakítása kompletten

1 klt

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Munkanem összesen:

Vakolás és rabicolás
Ssz. Tételszám Tétel szövege
1

36-00010.1

Homlokzati vakolt párkány és nyíláskerethúzás
leverése 50 cm kiterített szélességig

2

36-002-40411028

Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel
weber.therm primer G700 vékonyvakolat alapozó,
Kód: G700

3

Menny. Egység
43,5 m

Díj
Anyag
egységár egységre

Anyag Díj összesen
összesen
- Ft
- Ft

375,2 m2

- Ft

- Ft

36-005Hagyományos nemesvakolat készítése kézi
11.1.2.1.1- felhordással, dörzsölt felülettel, függőleges
0411042
felületen, homlokzaton finomszemcsés dmax ≤ 2,0
mm weber.ter 302F vékonyrétegű nemesvakolat,
finom, Kód: 302F 1.színcsoport

329,83 m2

- Ft

- Ft

4

36-007-9.2- Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás
0411701
kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel,
vödrös kiszerelésű anyagból weber.pas marmolit
színes diszítő és lábazati vakolat (középszemcsés,
3 mm), Kód: 1040

45,37 m2

- Ft

- Ft

5

36-0516.2.10149064

28,5 m

- Ft

- Ft

43,5 fm

- Ft

- Ft

Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos
(táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS),
polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,horg.acél
, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez,
pozitív sarkokra MASTERPLAST Thermomaster
PVC élvédő 10+10 cm üvegszövet
hálóval, Cikkszám: 0107-10100000

6

K-tétel:

A meglévővel azonos formájú homlokzati dísz
készítése felületkezeléssel együtt kompletten

7

36-0516.2.30192509

Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos
(táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS),
rozsdamentes acélból, alumíniumból, 30 - 160
mm hőszigeteléshez, lábazati indító profilok
egyenes falakhoz THERMOMASTER UL, kültéri
lábazati indító profil egyenes falhoz
150 mm utólagos hőszigeteléshez, alumínium,
Cikkszám: 0110-0L120000

56,31 m

- Ft

- Ft

8

36-0516.2.30192509

Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos
(táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS),
rozsdamentes acélból, alumíniumból, 30 - 160
mm hőszigeteléshez, lábazati indító profilok
egyenes falakhoz THERMOMASTER UL, kültéri
lábazati indító profil egyenes falhoz
100 mm utólagos hőszigeteléshez, alumínium,
Cikkszám: 0110-0L120000

12,42 m

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Munkanem összesen:

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
Ssz. Tételszám Tétel szövege
1

42-0004.2.2

Műkő burkolatok bontása,
műkő fal-, pillér- és oszlopburkolat,
előregyártott műkőből, 1,5 m˛ feletti elemekből.
Fallefedés bontás

2

42-0004.7.2

Műkő burkolatok bontása,
műkő-párkány, nyíláskeret,
30x15-50x25 cm befoglaló méret között

3

42-0311.5.1.1.40470016

Műkőburkolatok;
fedkőburkolat,
helyszíni felhordással, felületi megdolgozás
nélkül,
3 cm vastagságban, 2 cm vastag kiegyenlítő
betonnal,
36-50 cm kiterített szélesség között
Műkőkeverék színezetlen, durva, fagy- és
kopásálló
Munkanem összesen:

Menny. Egység
30,15 m

Díj
Anyag
egységár egységre

Anyag Díj összesen
összesen
- Ft
- Ft

22,8 m

- Ft

- Ft

30,15 m

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Bádogozás
Ssz. Tételszám Tétel szövege

Menny. Egység

Díj
Anyag
egységár egységre

Anyag Díj összesen
összesen
- Ft
- Ft

1

43-000-5

Lefolyó csatorna bontása, majd visszahelyezése

22,05 m

2

43-000-8

Falfedések egy vagy két vízorros, hajlatbádog
bontása,100 cm kiterített szélességig

30,15 m

- Ft

- Ft

3

43-0038.2.10993247

Ablak- vagy szemöldökpárkány színes
műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50
cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP
szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat,
standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség:
251-300 mm

22,8 m

- Ft

- Ft

4

43-00310.1.2.20993279

Kétvízorros falfedés,
egyenesvonalú kivitelben,
színes műanyagbevonatú horganyzott
acéllemezből,
51-100 cm kiterített szélességig
LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott
acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm
vtg., kiterített szélesség: 601-650 mm

30,15 m

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Munkanem összesen:

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
Ssz. Tételszám Tétel szövege
1

45-000-2.1 Homlokzatra szerelt táblák, zászlótartók és egyéb
dolgok leszerelése majd szigeteléi munkák utát
újbóli felszerelése

Munkanem összesen:

Menny. Egység
1 klt

Anyag
Díj Anyag összesen Díj összesen
egységár egységre
- Ft
- Ft

- Ft

- Ft

Szigetelés
Ssz. Tételszám Tétel szövege

Menny. Egység
268,88 m2

Díj
Anyag
egységre
egységár

Anyag
összesen
- Ft

Díj összesen
- Ft

1

48-00711.31.10154427

Lapostető hő- és hangszigetelése; Kéthéjú
lapostetők hőszigetelése, a tetőfödémre szárazon
fektetve, kőzetgyapot lemezzel KNAUF
INSULATION MPE általános kőzetgyapot
szigetelőlap, 1000x600 mm, 2x100 mm vtg

2

48-00756.1.3.10113544

Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez- 268,88 m2
, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy
rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló,
födém szigeteléseknél, vízszintes felületen
AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm
vastagságú, 2 m szélességű

- Ft

- Ft

3

48-0101.1.2.20113310

Homlokzati hőszigetelés, üvegszövethálóerősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás
valamint kiegészítő profilok külön tételben
szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál
homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal,
ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt
sík, függőleges falon JUIZOL EPS F S0
homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x100 mm

27,23 m2

- Ft

- Ft

4

48-0101.1.2.20113312

Homlokzati hőszigetelés, üvegszövethálóerősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás
valamint kiegészítő profilok külön tételben
szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál
homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal,
ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt
sík, függőleges falon JUIZOL EPS F S0
homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x150 mm

219,21 m2

- Ft

- Ft

5

48-0101.1.2.20113582

Homlokzati hőszigetelés, üvegszövethálóerősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás
valamint kiegészítő profilok külön tételben
szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál
homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal,
ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt
sík, függőleges falon JUBIZOL EPS F Graphite
polisztirol keményhab hőszigetelő lemez,
1000x500x 30 mm

13,42 m2

- Ft

- Ft

6

48-0101.1.2.20113583

Homlokzati hőszigetelés, üvegszövethálóerősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás
valamint kiegészítő profilok külön tételben
szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál
homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal,
ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt
sík, függőleges falon JUBIZOL EPS F Graphite
polisztirol keményhab hőszigetelő lemez,
1000x500x 30 mm Íves oszlopok szigetelése

2,5 m2

- Ft

- Ft

7

48-0101.4.2.20113369

Homlokzati hőszigetelés, üvegszövethálóerősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás
valamint kiegészítő profilok külön tételben
szerepelnek), egyenes és lépcsős él-képzésű,
formázott homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal,
ragasztóporból képzett

7,46 m2

- Ft

- Ft

Szigetelés
ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon JUBIZOL
EPS F Strong hőszigetelő lemez, 1250x600x80
mm
8

48-0101.4.2.20113369

Homlokzati hőszigetelés, üvegszövethálóerősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás
valamint kiegészítő profilok külön tételben
szerepelnek), egyenes és lépcsős él-képzésű,
formázott homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal,
ragasztóporból képzett
ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon JUBIZOL
EPS F Strong hőszigetelő lemez, 1250x600x120
mm

38,93 m2

- Ft

- Ft

9

48-0211.51.2.3.1

Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák
pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton,
vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez,
fém beütődübelekkel

1758 db

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Munkanem összesen:

