
Eil. Mat. Kaina su PVM

Nr. vnt.  (Eur)

1 Nuvykimas į objektą vnt. 7,00

2 Konsultavimas vnt. 8,00

3 Gedimo priežasties nustatymas vnt. 24,00

4 Kitas smulkus remontas val. 30,00

5 Medžiagų nupirkimas ir pristatymas vnt. 24,00

6 Atskirų elektros instaliacijos ruožų tiesimas arba keitimas m/vnt. 7,00

7 Automat. išjungėjo montavimas arba keitimas   (20-40 A) vnt. 11,00

8 Automatinio išjungėjo laidų kontaktų sutvarkymas vnt. 10,00

9 Automatinio išjungėjo nudegusių laidų  sutvarkymas vnt. 7,00

10 Automatinio išjungėjo perjungimas vnt. 7,00

11 Durų skambučio mygtuko keitimas, montavimas vnt. 7,00

12 Durų skambučio montavimas ar keitimas vnt. 18,00

13 Elektrinės  viryklės pajungimas vnt. 30,00

14
Elektrinės viryklės rozetės keitimas, kai gręžiamos skylės varžtams 
ir prijung. iki 3 laidų

vnt. 36,00

15 Jungiklių pakeitimas vnt. 10,00

16 Hermetinių jungiklių ir rozečių montavimas vnt. 10,00

17 Jungiklių ir rozečių blokų iš 4 gaminių montavimas paruošt. lizd. vnt. 17,00

18 Paslėptų laidų keitimas m 7,00

19 Lempų „Bra“ ir plafonų iki 2 lempų įrengimas vnt. 18,00

20 Paskirstymo dėžutės remontas vnt. 22,00

21 Rozečių keitimas į paruoštus lizdus m/vnt. 8,00

22 Trifazės rozetės  pajungimas vnt. 7,00

23 Skylių išmuš. betono sienose, kai skylės plotas iki 100 cm2 vnt. 12,00

24 Skylių išmuš. betono sienose, kai skylės plotas iki 25 cm2 vnt. 10,00

25 Skylių išmuš. betono sienose, kai skylės plotas iki 64 cm2 vnt. 11,00

26 Skylių išmušimas kietose sienose vnt. 10,00

27
Vagų iki 30 mm gylio ir 100 mm pločio kirtimas tinkuotose sienose 
ir pertvarose m 12,00

28
Vagų iki 30 mm gylio ir 150 mm pločio kirtimas tinkuotose sienose 
ir pertvarose m

14,00

29
Vagų iki 30 mm gylio ir 50 mm pločio kirtimas tinkuotose sienose ir 
pertvarose

m 10,00

30 Vagų išmuš. betono sienose, kai vagų skersp. iki 100 cm2 m 14,00

31 Vagų išmuš. betono sienose, kai vagų skersp. iki 20 cm2 m 10,00

32 Vagų išmuš. betono sienose, kai vagų skersp. iki 50 cm2 m 12,00

33 Lovelio tvirtinimas m 7,00

34 Šviestuvų 3 ar 5 lempų pakabinimas (gręžiant) vnt. 36,00

35 Šviestuvų patronų keitimas, nuimant šviestuvą vnt. 26,00

36 Šviestuvų (įvairių)  pakeitimas vnt. 26,00

Elektros darbai

UAB „FABETA“ PASLAUGŲ KAINOS NUO  2023-01-02

Darbų pavadinimai

              Patvirtinta 2022-12-28  įsakymu Nr. G-22/142

PASTABA. Darbų kainos nurodytos be medžiagų vertės su 21%  PVM.


