Obiectivul: Amenajare si dotare grupuri sanitare Scoala generala cu clasele I-VIII, sat Dumbrava, comuna Gura Vaii, judeţul Bacau
Obiectul: Amenajare grup sanitar fete Devizul: Finisaje interioare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA
FINANCIARA

SECTIUNEA TEHNICA

Nr

Capitolul de lucrari

UM

Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)

1

Glet de ipsos pe tencuieli interioare drişcuite de 3 mm grosime executat
mp
cu pastă de ipsos la pereţi şi stâlpi

19,8400

2

Glet de ipsos pe tencuieli interioare drişcuite de 3 mm grosime executat
mp
cu pastă de ipsos la tavane .

12,8300

3

Vopsitorie cu vopsea pe bază de acetat de polivinil pentru exterior pe
tencuieli existente pentru exterior pe tencuieli existente, executate în
trei straturi manual

mp

32,6700

4

Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M
100-T de 3 cm grosime, cu suprafaţa fin drişcuită ;

mp

12,8300

5

Pardoseli din plăci din gresie ceramică patrate sau dreptunghiulare de
aceias culoare asezate simplu

mp

12,8300

6

Placaje din faianta smaltuita sau nesmaltuita, mata sau lucioasa,
executate pe suprafete plane la pereti, stalpi si grinzi, inclusiv glafurile,
cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai
mare de 10 mp la constructii la care, prin proiectul de arhitectura, se
impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala

mp

30,5200

7

asimilat Pereti despartitori din panouri PVC

mp

12,0000

Montare usi din tamplarie de PVC, cu un singur canat, montate cu
dibluri din plastic, etanşarea rosturilor cu spuma poliuretanica si cordon mp
de silicon, având suprafaţa tocului: pânâ la 2,5 mp inclusiv;

6,0900

8

9

Glafuri, pervaze pervazuri (baghete) din mase plastice montate la usi
sau ferestre

ml

2,2000

10

Protecţia muchiilor la ziduri, stâlpi, trepte, rampe cu cornişe din oţel şi la
canale şi cămine cu cornişe din oţel şi ramă din oţel lat ziduri de
caramida cu cornier otel

m

8,0000

