Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes atjaunošana
Adrese: Tirgus iela 9, Iecava

Ūdensapgāde un Kanalizācija

Būvuzņēmējs dod pilna apjoma tendera cenu piedāvājumu ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti, bet ir
nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai.

Sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas
№ Nosaukums, aprīkojums
Kanalizācija (stāvvadi) (9 gab)
1 Esošo kanalizācijas stāvvadu demontāža (9x11m)
Jaunu kanalizācijas stāvvadu uzstādīšana (ieskaitot
2
veidgabalus un stiprinājumus)
Kanalizācija pagrabā (guļvadi)
3 Esošo kanalizācijas cauruļu demontāža
Jaunu kanalizācijas cauruļu uzstādīšana (ieskaitot
4
veidgabalus un stiprinājumus)
Karstais ūdens (stāvvadi)
5 Esošo karstā ūdens stāvvadu demontāža
Jaunu karstā ūdens stāvvadu no pvc caurulēm
6 uzstādīšana (dn-25) (ieskaitot ventīļus, veidgabalus un
stiprinājumus (27 kompl. dzīvokļos, 9 kompl. pagrabā)
Jaunu karstā ūdens cirkulācijai no pvc caurulēm
7 uzstādīšana (dn-20) , ieskaitot ventīļus, veidgabalus un
stiprinājumus (27 kompl. dzīvokļos, 9 kompl. pagrabā)
Karstā ūdens cauruļu siltināšana akmens vates čaulām
8 follijas apvalkā 50 mm biezumā vai ekvivalents
(siltumvadības koeficients λ ≤ 0,045)
Karstais ūdens pagrabā (guļvadi)
9 Esošo karstā ūdens guļvadu demontāža
Jaunu karstā ūdens guļvagu no pvc caurulēm
10 uzstādīšana (dn-40) (ieskaitot ventīļus, veidgabalus un
stiprinājumus)
Jaunu karstā ūdens cirkulācijai no pvc caurulēm
11 uzstādīšana (dn-20) (ieskaitot ventīļus, veidgabalus un
stiprinājumus)
12 Cirkulācijas sūkņa uzstādīšana
Karstā ūdens cauruļu siltināšana akmens vates čaulām
13 follijas apvalkā 50 mm biezumā vai ekvivalents
(siltumvadības koeficients λ ≤ 0,045)
Aukstais ūdens (stāvvadi) (9 gab)
14 Esošo aukstā ūdens stāvvadu demontāža
Jaunu aukstā ūdens stāvvadu no pvc caurulēm
15 uzstādīšana (dn-25) (ieskaitot ventīļus, veidgabalus un
stiprinājumus)
16 Kondensātizolācijas uzstādīšana b-9mm
Aukstais ūdens pagrabā (guļvadi)
17 Esošo aukstā ūdens cauruļu demontāža
Jaunu aukstā ūdens guļvagu no pvc caurulēm
18 uzstādīšana (dn-40) (ieskaitot ventīļus, veidgabalus un
stiprinājumus)
19 Kondensātizolācijas uzstādīšana b-9mm
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Piezīmes:
1. Materiālu komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.
2. Saskaņojot ar Pasūtītāju, būvprojekta vadītāju un projektētāju iespējams
izmantot ekvivalentas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus.
BP. vadītājs: M.Banders
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