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Технічне завдання для проведення конкурсу 

проект «Поточний ремонт в приміщенні бібліотеки с. Німшин» в 2019 р. 
 

1. Найменування робіт – проведення ремонту в приміщенні бібліотеки с. Німшин, 
зокрема 2-го поверху бібліотеки, сходів, коридору, актової зали 

 
2. Місце виконання робіт –с. Німшин 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 подати проект плану-графіку виконання робіт. 
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. 

 
 

 



IloroqHui peMoHr e npnruiqexni 6i6ntqgq r.lltsttt nl
Cxogr,r-xopra4op (2-ufi nosePx)

1. 3HiMaHHf, ABepHhx no.rtoreH I AeMoHTax KopooKh S aeeP=1,66 tt
2. AeMoHTax .o,epeBgHofo fl niHrycY t=74,2 M.n.

3. .4eMoHrax KyrrKa AepeBtHHoro (rDinirL:y aarorxr) L=3,28 m.n.

4. ynauryBaHHr noKpHTTfl ni4nolh 3 AotuKx "25 MM" 5=18,88 tvt2

5. y,nauryBaHHn o6peuirxr gepee niA BaroHKy Ha criH14 S=45,95 wt2

5. ynauryBaHHt BaroHK!4,qepeBgHHoi Ha criHh 5=46,95 tvt2

7 ynauryBaHHn BatoHXh AepeBflHHoi xa roper-1uc@ S=0,9 tvt2

8 ynaurryBaHHn KyrHhKa AepeBFHnoro (0iHiut earoHxt4) xa eiAxocf L=15,6 m.n.

9 yraur. KyrHrKa,qepeBnHHoro (Qiniu.r earonxra) Ha cl9499r!-qpeIewl- L=3,7 m.n.

10 ynaluryBaHHF o6peLuirxn Ha crenlo (A,t BaroHKh) 5=20,6 wt2

11 YnauJTVBaaHHr BaroH Kh Ha cre.nlo 5=20,6 n2

t2 O6Lurexa ropqn npofiotuy roxa Ha rop4u{q19919H1e) S=0,8 tvt2

I5 O6unBKa AepeBtHHhM KyrHttHoM npoiloMy 
^a3y 

Ha rophqe L=3,2 t'4.n.

t4 f pVHryBaHHs i naxyearln ni4aorn S=18,9 wt2

-LJ fpyHryBaHHl i.naKyBaHHn BaroHKl4 Ha crlHl S=46,95 wt2

_LO fpvHTyBaHHg iraxyeattn BafoHXh cte,4i Ta flporoM na3 Ha rophu{e. S=2I,4 n2

L7 flodap6yaaHHn KphulKta na3y Ha rophqe 5=0,64ru2

18 y,nauiryBaaHn nniHTyca AepeBf, Horo Ha nl,q,nory L=14,2 M.n.

19 yrauJryBaaHn nniHryca AepeBsHoro Ha crenlo L=18,7 M.n.

20 YnaurvgaHHF cBiTh,nbHhKa LED L uJr.

21 ynauryB eneKrpo npoBoAKh B MeraneBoMy Roxyci niA BafoHKy 8M.

22 yraujrvBaHHg BIMhKaqa 1-KnaBiuHoro BTonreHoro rrny 1 uJT.

23 ynaurryBaHHt ABepei 4epeeRrrrx (cocHa)2,05x0,8M S=1,65 ru2

24 IlaKyBaHHr ABepefi S=L,55 vt2

Si6niorexa (2-rafi noeepx)

1. IleMoHTax cBiTt4nbHxt(a 1 r.ur.

z. AeMoHTax KapHh3y turoP 2 wr.

5. BhHoc Me6niB (uao KHhx{KoBhx i croniB) 10 ulr.

4. AeMoHra)+( nniHrycy cre,nboBoTo (nanepoen! 14sgtxl[ )(y49x(riI] 22,5 M.n.

5. cDap6yeaHxn crenu (cneq. 0ap6oro) no xpei4oaotny noxpnrrp 37,82 n2

5. Oap6yeaHHn criH (cneq. Qap6oo) no xpeigoeomy no{pxnto 64,4 Mz

7. Oap6vsaHHe BiAXociB 2,48 M2 (9,9 M.n.)

8. ynauryB. AepeBtHHoro ABepHoro Bi.qRocy 3 06Hani'{xoto 4.Qtvl.n. 5=0,49 rvr2 (4,9tu.nl

9. MbHrax csirHnbHhxa LED 1urr.

10. MoHTaH B14MrKa.ra l-K,nasiuJHoro L ulr.

11 MoHTaH KapH!43y turoP 2 uI,
t2 OqhqeHHf, (35 %) niAnorr,r iQap6yeanHn Oap6oo +flniHryca S=31,28 wt2

Axrogxi gaa (1-nfi noeepx)

L. AeruoHrax aepxuboro nniHryca (ropqn cqeHh) L=6,1 tu.n.

2. AeMoHrax Hr{xHboro (niAnoroeoro nriHrycy) L=6,1 M.n.

o6unBaHHfl ropt-lt cqeHh BaroHXoK) no icHyto'{'li AolJtli S=5,43 tvt2

4. y^auryBaHHr AepessHoro RyrHvlKa (rolql Jqeryl L=6,1 M.n.

ynauryBaHHs niAnotoBoro AepeBeHoro !niHryca (6ine cqeH|4] L=6,1 tvt.n,

fpyHryBaHHr ra naKyBaHHfl BaroHKH (ropqn cqeHh) 5=5,43 tvt2

7. Oap6ysaHHn ni4norra (aany) macannoo Qap6oto F $!1!99!4 !llq:1! ) S=116,0 ru2

8. Oap6veaHHs ropqtb naHAycy (a vacrxoanm orr'4.352"1 S=1,8 tu2
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