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Технічне завдання для проведення конкурсу 

проект «Поточний ремонт внутрішніх приміщень в дитячому садочку с. Дем’янів» в 2019 р. 
 

1. Найменування робіт – Проведення поточного ремонту у спальні-їдальні та коридорі. 
2. Місце виконання робіт – ДНЗ с. Дем’янів Галицького району. 
3. Перелік робіт, що необхідно виконати та їх об’єми додаються. 
 

- Учасник повинен мати відповідні КВЕД для  виконання даного виду робіт. 
- Учасник повинен бути забезпеченим обладнанням та матеріально-технічною базою для 

виконання робіт. 
- Для підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт, учасник повинен надати 

щонайменше 2  факти виконання аналогічної роботи (копії договорів, фото-підтвердження 
виконаної роботи, позитивні відгуки попередніх замовників ). 

-  У випадку наявності в документах, що підтверджують виконання договорів, 
конфіденційної інформації, Учасник має право видалити такі частини інформації, надавши 
відповідне обґрунтування з посиланням на підстави. 

- Учасник повинен подати пропозицію на два лоти: Лот 1. Поточний ремонт спальні-
їдальні, Лот2. Поточний ремонт коридору двома окремими кошторисами з договірною ціною.  

Учасник має бути готовим, що у випадку, якщо тендерна пропозиція буде 
перевищувати бюджету проекту, Замовник може виокремити частину пропозиції на свій 
розсуд. 

Учасник має бути готовим, що ремонті роботи необхідно виконати на протязі 
вересня-жовтня 2019 р. 

 
 
 



floroqxlri peMoHr axyrpiruxix npruiqeru B Al,treqoMy caAxy c. fleu'nrie
CnarbHn-iAanbHn

1. AeMoHTax nniHryca AepeBtHoro L=14,35 t*.n.

AeMoHrarK ABepei 4epeennnnx (3 u:r-(1,75tvt2; 2,8LM2; L,56M2l S=5,12 tvt2

Aer,roHrax o6xarn.{xr4 L=4,78 M,n.l

Aeraoxrax xopo6is Aeepxux 3 rrr
3. AeMoHfax o6ur r,rexI criH saroHxoto S=3,4tvt2

4. llerrnoHrax cau/rex (xyxonnoro) eysna (xapxac g,epeBeHHxi o6ulrrri fiCfi) S=2,88 tvt2

5. IleMoHrax nn|4rxr HepaMi.i s ca/rrex. ayani 5=2,94 nZ

6. BHHoc Me6niB (nixxo, cronr,r, u-raQra) 17 uI.
7. lleMoHTalR - cBiTxnbHhKiB 6 ur.

-BhMhKAqIB 3 ur.
- po3erox 2 luJI.

8. AeMoHTax BeHTh.[nqiiH14x peuiToK 3 uLr.

9. AeMoHTax AeRoparusH nanepoBoTo K,4e€Horo nniHrycy niA cre,ne|o L=28,7 tvt.n.

10. AeMoHralK KapHr3y LrJTop 4 rur.

11. !eMoHTax - yMhBanbHx Ka l- urr

KpaHy,qo yMl,tBa.rrbHhKa l- ur
- rov6a 25mm uera.non.nacrrKoBoi L=2 tu.n.

L2.
AeMoHrax 3axhcxr,rx xopo6ie ra 6arapei (AepeenuHnfi xopo6 3 ACn nthr
(h 0,63x10,7x0,15rvt) 5=6,9 tvt2

15. AeMoHTax niaBiHoHHhx Aepee, Aorqox (4 ur) L=9,48 tu. n.

\4. AeMoHTa)K noKphrrf, niAnorx Aou{aroi S=51,0 tvt2

fiemourax nar nip7toroBhx S=51,0 tvr2

rb. PeMoHT qer.nrHhx croBn,{hKiB niA narh ni.qrort4 20 ur
L7. yrauryBaHHn riapoisonnqii npoKnaAHoi Ha croBnqhKrt qerrrHi S=5,0 tvt2

18. Y.nauryBaHHr nar ni4.noroenx S=51,0 tvt2

!9. ynauryBaHHF noKphrrfl niArort4 (AoqaroT 35 MM) S=51,0 m2

20. YrauryBaHHe nniHrycy AepeBfl HHofo L=25,8 tvt.n.

?1. PeMoHr lxryxaryPKh (.lacrKoBo) S3ar =8,8 M2

22. ynauryBaHHR niABicHoi creni 3 rincoKaproHy no MerateBoMy xapHaci S =48,63 m2

23 YnauryBaHHs n,niHrycy crenboBoro L=78,72 n.n.

24 Lllry|{arypeHHf, criH AeKoparIBHolo ljlryKarypKoK) (6apalex) S =56,7 wt2

25 ttlryKaryp. ei4xocie 4exoparnBHoro uJryKarypKoo (6apanex) S =11,35 tvt2

26 ynauJryBaHHfl niABiKoHHr4x nnacrhxoBhx Aot4ox b=0,4wt (4ur) L=9,48 tu.n.

27 ynauJryBaHHF KyTH!4Ka 3 ciTKolo Ha BiAKocl4 L=24,8 tu.n.

2a OqrqeHHfl i Qap6yeaunn 6arapei (l=1,05rvrxO,6M;(qaByHHi pe6prcri) 4 uJT.

29 ynauiryBaHHe 3axrcHoHro xopo6y 6arapefi (o6r.lraroro gepee. BaroHKoto +.qepeB,

AexoparhBHi rparKr ) L=1,2MX0,65M(h)x0,15M 4 rur.

30 O,{hqeHHa i dap6yeaHHa rpy6 onanennR (@ .32 tvttvt), L=6,7 tvt. n.

31 3aMiHa enexrponpoBoAKx 3 ynauryBaHHn li niA crenro ni4eicHy 4nn csirhauxuxie.

+ eaxrcHi n.nacrrKoBi Koxyxh 24, M.n

L=50,0 tu.n.

32 YnauwBaHHr LED cBir nbHrKiB 6 ur.
33 yna[uwBaHHfl Bl4MxKat]iB 1-xnasiult{t x 3 Lrr.

34 YIauryB. po3noAinb,+4x Hopo60K 1 ur.
35 YnauryB. po3erKI 2 UlT-

36 Oap6ygarHn creni BoAoeMynbcifi Hoto 0ap6olo S =48,63 ru2

37 Oap6yearrn criu + noxpunn naHe.nbH|4M .naKoM S =55,7 tvt2

38 [IoKphrrn niAnorr i nniHryc rpyHToM Ta naKoM S =51,0 tu2

40 BcraHoBreHHff AsepeI AepeenHHnx (1,75x1,55) f S =3,31 tvt2

4I YnauryB. o6Hani,rxh ABepei t=9,72 r't.n.

42 BcraHoen. aeepei Mera.no n/lacTh KoBt4x S =2,81 wt2



43 llJryxarypesrn riuLi cas/rex evsna (xvxoHHoro) S =3,9 wt2

M BcraHoBn. r"re6reeoro roroBoro 6loxy e micqe caH/rex sy:na,

dacaAv=2,88 M2, na6vHa -0,7 N,

Y=2,02ut3

43 BcraHoBn. yMt.tBanbHhKa (icHyro.]oro) L uJT.

40 niA'€AHaHHn rpy6 (@ 25 mrrn, cryrovrx) L=2,0 tu.n.

47 BcraHoBneHHfl xpary i cradosy (icxyro,{oro) 1 ur.+]" [rr.
48 MoHrax xapHrsia uJroo 4 ur.
49 BcraHoBn, BeHTn/rt uifiHhx peuiToK 3 uJT.

KoprlAop

t ,4eMoHTax niAnorra (a nnrrxr xepamivroi) S =7 ,67 M2

,qeMoHrax nodap6yaaHHn MacnrHoi 0ap6h criH S =11,3 m2

5 .AeMoHTax cBiTt4nbHrKiB 2 ut.
AeMoHTax n,niHTycy 3 nn rKh xepaMiqHoi L=9,9 M.n.

5 AeMoHralK ABepefi 4epeenHrrx (7,75x7,75], S =3,5 tvt2

5 ynauryBaHHF fieni 3 rincoKaproHy no MeraneBoMy xapxaci S =7,38 M2

ulryKarypeHHr criH AeHoparrBHoro uryKarypRoro (6aparex) S =3t,42 M2

8 Y.nauryBaHHn cBiThnbH IRa LED 2 ur.
9 yrauJTVBaHHfl Bl4Mr,rKaqiB 2-KraBiuJHoro L rur.

10 llo$a p6yeaHHn creni eo4oenynuc. 0ap6oto S=7,38ttt2
11 llo$ap6yea HHn criH BoAoeMynbc. 0ap6oto S = 31,42 n2
t2 floKohrrF criH naHe.nbHt4M naKoM S = 3!,42 n2
13 UlryRarvp. eiaxocie aexop. uJryxarypKoo (6apasex) S=3,0m2
L4 ynauryB. xWHl4KiB 3 ciTRop Ha BiAKocr4 S = 14,1 M.n.

15 Oqhu.leHHs i no0ap6yBaHHn 6arapei -t UlT.

16 OqhqeHHe i no$ap6yeaxrr rpy6n (@ 32 rvrrvr) L=2,0 tu. n.

L7 ynauryBaHHR noxphrrF niAnorh 3 rpaHiToKepaMi,lHoi n.nhrKh + dyrysaHFrs S = 7,67 n2
18 YrauryBaHHfl nniHryca 3 n,|I TXrl L=9,3 tu.n.

19 ynauryBaHHe ni4eixorurx nracrl4xoBr4x Aorqor( b=0,4wt (4ur) L=0,7 tu.n. (b=0,35)

20 MoHrax xapHraie urrop L=1,0 M.n. l- rur,

2I ynauryBaHHn ABepef ,o,epeBflHHr4x ffyxnx 1 ur. S = !,75 yt2

22 ynauryBaHHr ABepei 4epeenurrx s cKnoM 1 urr. S = 7,75 n2
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