
EN Complex Kft.

Név : Békés Város Önkormányzata Kelt:          2018.01.10.
Cím : 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2. Szám:        EV-965/17

Készítette: Nyeste István

A munka leírása:
5630 Békés, Dánfok(Hrsz.: 6929/5)
"TOP-1.2.1-15 TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI
SZEMPONTBÓL FENNTARTHATÓ
TURIZMUSFEJLESZTÉS"
Épületvillamossági szakági kiviteli bontási munkái

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége .......................

1.1 Közvetlen önköltség összesen .......................

2.1 ÁFA vetítési alap .......................
2.2 Áfa 27.00% .......................

3.  A munka ára .......................

Aláírás

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2018.1 - SILVER  programcsomagjával.



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 - 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 71-000-1.7.1.1 (15)
Kábelárok földkitermelése visszatöltéssel, döngöléssel I-IV.
osztályú talajban, Kézi földmunka, meglévő kábelhálózatok és
közművek előzetes feltárásával 0,70 m mélységig, 0,40 m
szélességig

340 m .................................. ................. .................

2 71-000-1.7.1.1-0000002 (15)
Meglévő kábel leszerelése kábelárokból teljes szakaszon, vagy
csatornából

340 m .................................. ................. .................

3 71-000-1.7.1.1-0000004 (15)
Acél közvilágítási térvilágítási lámpaoszlop bontása
földmunkával, alapvasalat, oszlopalapozás,betonalap bontással, (
de fejszerelvény, lámpakar,Fényforrások és fejszerelvény
leszerelése szerelvénylap és belső vezetékezés bontással

11 db .................................. ................. .................

4 71-000-1.7.1.1-0000006 (15)
Aszfalt burkolat bontása gépi munkával 40 cm szélességben,
helyreállítással (a meglévő területi kialakítás szerint, a
helyreállítást egyeztetni szükséges a tervezett megvalósítandó
kialakítás szerint) Útburkolat bontása

4 m .................................. ................. .................

5 71-000-1.7.1.1-0000008 (15)
Terület helyreállítása középmély lazítással, 60 cm mélységig, I-
IV. osztályú talajban

11 m² .................................. ................. .................

6 71-000-1.7.1.1-0000010 (15)
Betontörmelék elszállítása, lerakóhelyi díjjal, ürítéssel, kézi
felrakással 15,01 -20,00 km távolságra

11 m³ .................................. ................. .................

7 71-000-1.7.1.1-0000012 (15)
Aszfalttörmelék elszállítása, lerakóhelyi díjjal, ürítéssel, kézi
felrakással 15,01 -20,00 km távolságra

1 m³ .................................. ................. .................

8 71-000-1.7.1.1-0000014 (15)
Leszerelt acél kandeláberek feldaruzása és elszállítása a
megrendelő által kijelölt telephelyre

11 db .................................. ................. .................



2. 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 - 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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9 71-000-1.7.1.1-0000016 (15)
Munkagödör földkiemelése, kézi erővel, betontörmelék
kiemelése 1,0 m2 alapterületig, 1,50 m mélységig I-II. osztályú
talajban

4 m³ .................................. ................. .................

10 71-000-1.7.1.1-0000018 (15)
Helyszíni művezetés és szakfelügyelet rendelése

1 klt .................................. ................. .................

Munkanem összesen: ..............................................


