
19. Költségtérítések 1/4 oldal

Sorszám, tételszám / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység Normaidő (h) Gépköltség (Ft)

1, K19-010-1.1.1
Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, helyszíni bejárás

1   db 6 0

Kiírás utolsó módosítása és azonsítója: 2015.02.16 14:13:00 / ID61347 új kiírás

NEM HITELESÍTETT
FONTOS! A tételhez fűzhető megjegyzések a tétel műszaki adatait, az elvégzendő munka leírását és az erőforrásértékeket NEM befolyásolják!

Ez a költségvetés-kiírás az ÖN 2015.01.01. adattár tételrendje szerint, a http://www.etalon.terc.hu honlapon elérhető TERC-ETALON 

Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró Programrendszerrel készült.



33. Falazás és egyéb kőműves munkák 2/4 oldal

Sorszám, tételszám / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység Normaidő (h) Gépköltség (Ft)

1, 33-001-1.1.1.1.1.1.1-1123312 (ÖN)
Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből,

normál elemekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű

kisméretű tömör téglából  vagy  kevéslyukú téglából, falazó, cementes

mészhabarcsba falazva, LEIERTHERM kisméretű kevéslyukú tégla,

250x120x65 mm méretben, Cikkszám: HUTMD2076, M 1 (Hf10-mc) falazó,

cementes mészhabarcs [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]

6   m3 8.32 0

2, 33-091-3.1 (ÖN)
Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, tokok

kiékelése, kisméretű téglában

4   db 0.5 0

Kiírás utolsó módosítása és azonsítója: 2015.02.16 14:13:00 / ID61347 új kiírás

NEM HITELESÍTETT
FONTOS! A tételhez fűzhető megjegyzések a tétel műszaki adatait, az elvégzendő munka leírását és az erőforrásértékeket NEM befolyásolják!

Ez a költségvetés-kiírás az ÖN 2015.01.01. adattár tételrendje szerint, a http://www.etalon.terc.hu honlapon elérhető TERC-ETALON 

Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró Programrendszerrel készült.



36. Vakolás és rabicolás 3/4 oldal

Sorszám, tételszám / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység Normaidő (h) Gépköltség (Ft)

1, 36-003-1.1.1.1.1-0414710 (ÖN)
Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű

szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban,

LB-Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011 [vagy

műszakilag ezzel egyenértékű]

34   m2 0.5 0

Kiírás utolsó módosítása és azonsítója: 2015.02.16 14:13:00 / ID61347 új kiírás

NEM HITELESÍTETT
FONTOS! A tételhez fűzhető megjegyzések a tétel műszaki adatait, az elvégzendő munka leírását és az erőforrásértékeket NEM befolyásolják!

Ez a költségvetés-kiírás az ÖN 2015.01.01. adattár tételrendje szerint, a http://www.etalon.terc.hu honlapon elérhető TERC-ETALON 

Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró Programrendszerrel készült.



71. Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés 4/4 oldal

Sorszám, tételszám / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység Normaidő (h) Gépköltség (Ft)

1, 33-063-3.2.1 (ÖN)
Horonyvésés, téglafalban, 8 cm² keresztmetszetig

26   m 0.13 0

2, K71-001-1.1.1.1.1-9000001
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, előre elkészített falhoronyba.

[vagy műszakilag ezzel egyenértékű]

26   m 0.11 0

Kiírás utolsó módosítása és azonsítója: 2015.02.16 14:13:00 / ID61347 új kiírás

NEM HITELESÍTETT
FONTOS! A tételhez fűzhető megjegyzések a tétel műszaki adatait, az elvégzendő munka leírását és az erőforrásértékeket NEM befolyásolják!

Ez a költségvetés-kiírás az ÖN 2015.01.01. adattár tételrendje szerint, a http://www.etalon.terc.hu honlapon elérhető TERC-ETALON 

Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró Programrendszerrel készült.


