
Vámosszabadi, Kökényszeg utca burkolat felújítása
Keleti ág: Hossz.: 135,00 m; Burk. Szélesség: 4,00 m

Nyugati ág: Hossz.: 125,00m; Burk.sz.: 4,20 m

Mennyiség Összesen

1.) Felhízott padkák leszedése 0,50 - 0,50 m szélességben, átlagosan 10,00 cm vastagságban gépi

erővel, kiegészítő kézi munkával:

K-i ág: 2x135,00x0,50x0,10=13,50 m3

NY-i ág: 125,00x0,50x0,10=6,25 m3

19,75 m3                       -       

2.) Mozaikosra repedt, megsüllyedt burkolatrészek körbevágása aszfaltfűrésszel:

195,00 fm                       -       

3.) Mozaikosra repedt, megsüllyedt burkolatrészek elbontása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

átlagosan 10,00 cm vastagságban:

K-i ág:   1,50x10,00=15,00 m2

             2,00x24,00=48,00 m2

             1,50x3,00=4,50 m2

NY-i ág: 1,00x6,00=6,00 m2

             2,00x55,00=110,00 m2

             1,50x20,00=30,00 m2

             1,50x12,00=18,00 m2

             1,20x11,00=13,20 m2

Összesen: 244,70 m2x0,10=24,47 m3

24,47 m3                       -       

4.) Süllyesztett szegélysor elbontása megtámasztó betongerendával együtt gépi erővel, kiegészítő

kézi munkával:

30,00x0,30=9,00 m3

9,00 m3                       -       

5.) Aszfalt-és betontörmelék tehergépjárműre rakása, szállítása hulladéklerakóba, lerakóhelyi díj

megfizetésével:

33,47 m3                       -       

6.) Földkiemelés mozaikosra repedt burkolatrészek területén gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

22,00 cm vastagságban:

244,70x0,22=53,83 m3

53,83 m3                       -       

7.) Kikerült földanyag tehergépjárműre rakása, szállítása 5,00 km távolságig, Megrendelő által biztosított

lerakóhelyre:

73,58 m3                       -       

8.) Földműtükör készítése mozaikosra repedt burkolatrészek helyén gépi erővel, kiegészítő kézi

munkával:

244,70 m2                       -       

9.) Földműtükör tömörítése simító hengerzéssel:

244,70 m2                       -       

10.) Mozaikosra repedt burkolatrészek helyén burkolatalap építése M-56 jelű mészkőmurvából, 25,00 cm

vastagságban, tömörítés simító hengerzéssel:

244,70x0,25=61,18 m3
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61,18 m3                       -       

11.) Hengerelt aszfalt kötőréteg építése mozaikosra repedt burkolatrészek helyén, AC-22 kötő 50/70 F 

jelű anyagból, 7,00 cm vastagságban, bedolgozás kézi erővel:

244,70x0,07=17,13 m3

17,13 m3                       -       

12.) Meglévő aszfaltburkolat előkészítése aszfaltozáshoz, burkolat letakarításával, csatlakozási hézagok

megfűrészelésével és kibontásával, keletkező bontási törmelék tehergépjárműre rakásával, szállítással

hulladéklerakóba, lerakóhelyi díj megfizetésével:

K-i ág:   135,00x4,00=540,00 m2

NY-i ág: 125,00x4,20=525,00 m2

NY-i ág delta: (7,50x11,00)/2=41,25 m2; (7,00x5,00)/2=17,50 m2

Összesen: 1123,75 m2

1123,75 m2                       -       

13.) Hengerelt aszfalt kopóréteg építése AC-11 kopó 50/70 D jelű anyagból, 5,00 cm vastagságban,

bedolgozás szintvezérelt aszfaltfinisherrel:

1123,75x0,05=56,19 m3

56,19 m3                       -       

14.) Közműfedlapok új burkolatszintre történő felemelése:

3,00 db                       -       

15.) Padka építése új burkolat mellett M-22 jelű mészkőmurvából,  0,50 - 0,50 m szélességben, 

átlagosan 10,00 cm vastagságban, tömörítés simító hengerzéssel:

K-i ág: 2x135,00x0,50x0,10=13,50 m3

NY-i ág: 2x125,00x0,50x0,10=12,50 m3

26,00 m3                       -       

16.) Ideiglenes forgalomkorlátozási eszközök kihelyezése és elbontása:

1,00 klt.                       -       

Vámosszabadi, Kökényszeg utca burkolat felújítása Nettó összesen:                       -       
ÁFA (27%):                       -       
Vámosszabadi, Kökényszeg utca burkolat felújítása Bruttó összesen:                       -       
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