
Pasiūlymas nr. 20200403

SUBRANGOS DARBAI:

Kodas
Mato 
vnt.

Kiekis
Kaina be 

PVM
SUMA

PAMATAI m² 117,00 65,56 7670,80
PAMATAI

PAMATAI

langai m² 34,00 155,44 5285,00
langai

elektra m² 117,00 21,40 2503,50
elektra

elektra

signal. m² 117,00 11,41 1335,50
signal.

signal.
šildymas m² 117,00 65,26 7635,00
šildymas

šildymas
šaldymas m² 117,00 8,12 950,00
šaldymas
vamzd m² 117,00 15,11 1767,50

vamzd
vamzd

vėdinimas m² 117,00 26,50 3100,00
vėdinimas

vėdinimas
VISŲ EILUČIŲ SUMA 30247,30

Kaina prelimari ir yra tikslinama po apšvietimo ir elktros rozečių planų. Taip pat turi būti aiškios vėdinimo 
prietaisų, šildymo įrenginių, termo reguliatorių, šaldymo įrenginio vietos.

Apsaugos ir gaisro signalizacijos laidai, davikliai, valdymo konsolė, lauko sirena, centralė ir jų montavimas

Grindinis šildymas su oras vanduo katilu. Kainoje įskaičiuoti grindinio šildymo vamzdeliai, kolektoriai, šildymo 
katilas GREE 6kw, termo reguliatoriai gyvenamosiose patalpose. Taip pat įskaičiuotas karšto vandens boileris.

ŠILDYMO SISTEMA

Oro padavimo ir ištraukimo ortakiai montuojami palubėje. Naudojamas 75mm lankstus vėdinimo ortakis su 
akustiškai izoliuotais kolektoriais ir registrinėmis dėžutėmis difuzoriams. Orą ortakiais priverstinai varinės 
horizontalus arba vertikalus plokštelinis A klasės rekuperatorius su EC ekonomiškais varikliais. Sistema 
valdoma centriniu pulteliu. Pagal gamintojo rekomendacijas prie -12 °C šalčio rekomenduojama naudoti 
pašildytuvą.

VĖDINIMO SISTEMA

APSAUGOS IR GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS

Kaina prelimari ir yra tikslinama po siganalizacijos įrenginių vietos ir kiekio nustatymo

Kaina yra preliminari ir ji detalizuojama po šildymo įrenginio ir visų techninių šildymo sprendimų išsirinkimo

LANGAI, LAUKO DURYS, VARTAI

REHAU SYNEGO durys; langų profilių sistema: REHAU SYNEGO MD (6 kam.), spalva: antracitas išorė - baltas 
vidus; Lauko duris A+ klasės spalva pasirenkama pagal RAL paletę.

Elektros įvadinis kabelis ir jo pajungimas; elektros skydinė ir jos pajungimas; interneto - televizijos kabeliai, 
sumontuojamos jungiklių ir rozečių dėžutės

Kaina tikslinama ir sąmata detalizuojama po santechnikos prietaisų išdėstymo - pririšimo projekto įgyvendinimo

Kaina prelimari ir yra tikslinama po užsakovo poreikių ir galimybių pritaikymo

ŠALDYMO - ŠILDYMO SISTEMA
Šilumos siurblys INVENTER 3.5kw,

Ukmergės 206/32 / Vilnius įm. kodas 302485936 / PVM m. k. LT100005291612
www.karkasa.eu / arvydas@karkasa.eu 

tel.: 8-676-25126  

Užsakovas: projektas "Aušra"
Sąmatą parengė: Arvydas Brazulevič

Darbų ir medžiagų specifikacija ir kiekiai

PAMATŲ ĮRENGIMAS
Polinių pamatų su monolitinių rostoverku įrengimo darbai ir statybvietės išlaidos. Į Kainą įeina: pamatų 
nužymėjimas, juodžemio nustumdymas, 2.5m polių grežimas, metalo karkaso montavimas, polių užpilimas 
betonu, rostverko metalo karkaso montavimas , rostverko armavimas ir užpilimas betonu (rostverko plotis 25cm, 
aukštis 60cm). Taip pat į kainą įeina rosteverko šiltinimas iš vidinės pusės, smėlio užvežimas ir išstumdymas 
rostverko viduje.

Pamatų kaina yra preliminari ir kinta priklausomai nuo šių faktorių: sklypo gruntas (dėl to kinta polių gylys ir 
tankis), sklypo reljefo įpatumai (dėl to gali kisti rostverko ir polių aukščiai), liejamo pamato atstumas nuo betono 
pardavimo ir karjero taškų. Tik žinodami kurioje vietoje bus pamatas ir turėdami projektą galime paskaičiuoti 
kaina kuri nekis. Šiuo atveju kaina galioja kai yra lygus sklypas su geru gruntu. Atstumas iki betono maišymo 
taško ne didesnis nei 30km.

ELEKTRA

Šalto - karšto vandens vamzdžiai ir jų klojimas. Taip pat nuotekų vamzdyno vedžiojimas ir medžiagos

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ VAMZDYNAS (kaina 
tikslinama ir sąmata detalizuojama po santechnikos 

prietaisų išdėstymo - pririšimo projekto įgyvendinimo)



Eil. Nr.
Mato 
vnt.

Kiekis
Kaina be 

PVM
Suma

D m² 117,00 274,19 32080,29
darbai m² 117,00 258,52 30247,30

pln. Mok % 30247,30 3,00 907,42
admin. m. % 31154,72 2,00 623,09
infliacija % 30247,30 1,00 302,47

suma be PVM 32080,29
PVM 6736,86

331,77 Suma su PVM 38817,15

Eil. Nr.
Mato 
vnt.

Kiekis
Kaina be 

PVM
Suma

D m² 117,00 745,48 87221,37
D m² 117,00 331,77 38817,15

126038,52

1 kv.m. kaina pagal bendrą plotą EUR
1077,25

UAB Karkasa, UAB Airupė, UAB Doto, UAB Architektūros vizija , UAB Monamo statyba, UAB Albrusita.

Medžiagų infliacijos koeficientas
Administravimo mokestis

SUMINĖ LENTELĖ SU ĮSKAIČIUOTAIS MOKESČIAIS:

Pavadinimas

Subrangoviniai darbai ir medžiagos
Medžiagų ir darbų suma be PVM

UAB "KARKASA" ĮMONIŲ GRUPĘ APJUNGIA:

PELNO MOKESTIS

Vienas iš svarbiausių sprendimų statyboje yra išsirinkti patikimą rangovą. Pagalvokite apie tai rinkdamiesi.

KARKASOS DARBAI
SUBRANGOS DARBAI

1 kv.m. kaina pagal bendrą plotą EUR

SUMINĖ KARKASOS IR SUBRANGOS LENTELĖ:

Pavadinimas


