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Технічне завдання для проведення конкурсу 

проект «Заміна підлоги в класах ЗОШ с. Комарів» в 2019 р. 
 

1. Найменування робіт – Проведення заміни підлоги в класах біології, української мови, 
фізики, географії, 3,4 класах підготовки. 
2. Місце виконання робіт – ЗОШ с. Комарів 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 кожен клас 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. 

 
 

 



3auina ni4norn e uJxoni c. KoMapie
Krac Sionorii

l-. AeMOHTaX{ nnrHryCa AepeBn HOrC L=22,8 ru.n.

2. p,emoxrax niuoreymy 5=40,2 n2

leMoHrax xopo6y gepeonuoro o66raroro ,QCl-l f,57x0,37xI,L (h\ S o6wnaxu=2,7 n2
4eMoHralK crapoi niAnorh (no.qiyM) S=9,08 tvt2

5. AeMoHrax nar (noAiyMy) S=9,1 m2

6. VnaurryeaHrn,nar Ha Micqi noAiyMy (icxyovrfi Marepian) S=9,1tvt2

ynauryBaHHs vopHoeoi nigrorr Ha rvricqi no4iymy (icryrourfi rrnarepian) S=9,1 tu2

8 ynauryBaHHrvopHoBoi niAnorh Ha Micrli Hopo6a S=0,58 m2

9 ynauryBaHHfl ,{hcroBoI niAnorh (4ouna cocna "35 mru") S=49,9 tvt2

10 YnauryBaaHHf, nniHryca AepeBFHoro L=26,0 ru.n.

L1 O6u.rneaHHs crirr,r (Ha ruicqi no.qiyMy) ABfl nnhroro (9,05x0,25(h)) 5=2,26 n2

12 ynauryBaHHn crhKoBoqHoi nraHHh cocHoB. (Ha Micqi cThxy ABn) AepeBo L=11 ru,n.

-t5 I pyHryBaHHfi nrAnorl4 | nnrHTyca S= 49,9 ru2

t4 .flaKyBaHHF niryotA i nniHryca S= 49,9 tvt2

YraurvBaHHF nooixxa an|oMiHi€8. L=1,2 M.n.

Knac YKo. MoBr.l

1. AeMoHTax nriHryca n.nacrhKoaoro L=25,9 t'r.n.
yrauryBaHHn .{hcroeoi ni4.norr (,4ouxa cocsa "35 rvrrvr"} S=49,LG n2
YnauryBaaHn nniHryca AepeBsHoro L=26,9tu.n.

4. I pyHryBaHHr, ,aKyBaHHF nrAnorh I nnrHryca S=49,16m2

5. YnauryBaHHs nopi)l{Xa anloMiH. L=1,35 ru.n.

Kaac ni4roroexn (3-ii xnac)
1 AeMoHTax nniHryca AepeBf, Horo L=19,7 tu.n.

z. IleMoHrax crapoi niArtorh (qacrxoeo) S=1,82 ru2

3. AeMoHTalK nar S=1,82 tvt2

4. ynauryBaHHr qopHoBoi niAnofrl (icx, uarepian.) S= 1,82tvt2

5. ynaurryBaHHn nar (icx. narepiar.) S=1,82 tvt2

b- ynauryBaHHs .l4croBoi ni4rtorh (4ourxa cocua "35 rvrlr") S=49,4Lur2

YrauryBaHHF nniHryca AepeBFHoro L=26,7 n.n.
8. IpvHryaaHHn i 0ap6yeaHHs niMotA i uiHryca. S=49,41m2

9. YnaurryBaHHs nopixKa anloMiH. L=2,42 n.n.
Knac ni4roroaxr (4-r.rfi xnac)

1. AeMoHTax nniHryca AepeBsHoro L=27 ,6 M.n.
ynaujryBaHHr qrcroBol niAnor!,r (AouKa cocHa "35 MM") S=50,0 tvt2

3. YnauryBaHHR n/|iHT.,qepeB. L=27,6 tvt.n.

4. fpyHrysaHHF inaKVBaHHfl niAnorh i nniHT. S=50,0tvt2

5. YnauryBaHHr nopixxa a,n|oM. L=1,36 m.n.

Krac Oi3 Ka

1 AeMoHTax nniHryca AepeBrHoro L=27 ,3 M.n.

2. IleMoHrax (noaiymy 6,0X1,5X0,25 (h)) crapoi niartofr4 S=9,0 ru2

3. IleMoHrax nar crapoi niArtorr (nogiyfvly) S=9,0 vt2

4. ynauryBaHHr nar (icnyro,{ri marepiar} S=9,0ru2

5. ynauryBa HHr,.iopHoBoi ni&norh (icnvpq rafi ruar) S=9,0 tvt2

6. y,nauJryBaHHs .rhcroBoi ni,o,ror, (4or.uxa cocxa "35 rum") S=48,9 m2

7. YraurryBaHHn nn iHTyca AepeBnHoro L=27 ,3 n,n.

8. O6u-rrgaHHs criHr (Ha Micqi noAiyMy)ABn nrxroro (9,0M.n.x0,25(h) 3=2,25 n2
9. YrauwBaHHr crnKoBoi n,naHKh aeDeB. L=11,0 tu.n.

10. fpvxrysaxFra nip./l'ofy' i nniHrycv S=48,9 tvt2

lL. /laRyBaHHfl oiA.norh i nniHrycy S=48,9 wt2



12. YraurryBaHHn nopixKa arloM. L=1,36 M.n.

lhac reorpa0ii
q€MoHrar( nriHryca AepeBFHoro L=21,0 m.n.

IleMolrran( nriHryca n,nacrhxoBoro L=4,3 M.n.

3. Il€morrax aepeBnsoI nianorn (noaivM) S=1,11 tvt2

4. E€morrax aar (noAiylry) S=1,11lu2
5. yraurryBaHHn rtar niAnorn (icxyro.1rafi marepian ) 5=1,11 m2

yrauJryBaHHr qopHoBoI niA,ort,| (icu. rnarepiaa) S=1,11 tvt2

7. yraurryBaHHs ,{r4crosoT niAnorx (Aor.uxa cocna "35 rvrr'r") 3=52,7 m2

YlauryBaHHr nniHryca 4epeasHoro L=28,01 M.n.

9. fwHryBaHHr niaror,| i nriHrycv 5=52,1 u2
10. ,laKyBaHHn niryory' i nriHrycy 5=52,1 tvt2

LL. YraurryBaHHs nopixKa a.nlloM. L=1,35 M.n.
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