
Долаток 2 до тендерноi документацii (Технiчна специфiкацiя щодо предмету закупiвлi)

Технiчна специфiкацiя щодо предмету закупiвлi:
<<Поточний ремонт примiщень та благоустрiй структурного пiдрозлiлу КПЩIО <Яхт

клуб> за адресою: Киiвська область м. Вишгород, вул. Парусна, 7> (Класифiкатор /(К
02l:2015 (СРY): 45450000-б - Iншi завершальнi будiвельнi роботи>

м
п/п

[IaiirrelIvBaIlllя робi,l, i Bt1,1,paг
Одиниця
випriпу

кiлькiсть

1 2 J 4

1. Побутовi примiшення. Замiна покрiвлi, ремонт фасалу.
PeMoHTHi роботи

Роздiл Jфl. Розборка (а:8,7 м; в=,27,53 м)
1 Розбиранriя покриттiв покрiвлi з хвилястих

азбестоцементних листiв на висотi вище 3м
м2

79,83

2 Розбирання лат [решетуванняl з брускiв з прозорами м2 79,8з
аJ .Демонтаж)каркасу iз брусiв----стiйки на висотi вище Зм м3 0,1б
4 '!емонтаж)елементiв каркасу iз брусiв--бiLцки,прогони м3 0,27
5 Розбирання обшивки каркасно-обшивних дерев'яних

стiн-лобова дошка*елементи обшивки на висотi вище Зм
м2

6.00

6 Навантаження смiття вручну-шифер т ])а
7 Перевезення смiтгя до 30 км т 1,29

Роздiл Nb2. Вiдновлення
*****Покрiвля

8 Улаштування бетонних фундаментiв об'емом до 5 м3
пiд металевi стiйки

м3
0,3з

9 Супriшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200],
крупнiсть зtlповнювача 20 мм

м3
0.з4

10 .Щошки обрiзнi з хвойних порц, довжина 4-6,5 м, ширина
75-150 мм, товщина|9,22 MM,III сорт

м3
0.048

11 Установлення закJIадних деталей вагою ло 5 кг-пiд
опори- колони:l0шт

т
0,00з

12 Щета,ri закладнi -дJuI опор т 0.00з
lз Виготовлення балок та iнших подiбних конструкцiй

промислових будiвель
т

0.53з2

14 Установлення закJIадних деталей вагою до 5
кг:::ОПОРШ ЕЛЕМЕНТИ ПО ЦЕГJUIНИХ
CTIHAx

т
0,015

15 Опорнi пластини (1шт на прогон а:8 мм, P:1,45 кг/шт-0,
15м*0,15м) - на cTiHi цеглянiй

т
0,005

lб Опорнi пластини (2шт на стiйку a:8MM,P:1,45 кг/шт-0,
l 5м* 0, 1 5м)---приварнi

т
0,544

|7 Монтаж лрiбних мет.lлоконструкцiй вагою до 0,1 т т 0,01

l8 Стояки h:4 м -Труба профiльная 100/100/4, P:l2,05 кг/м т 0,1бl
19 Прогони iз гнугого проiфлю :1 00/50/З L6, Р:4,62 кгlм т 0.1 39
20 Лати iз гн}"того проiфлю : 1 00/50/3 L6, Р:4,62 кг lM т 0.1 85

2l Прокат кlтовий рiвнополичковий бЗхбЗх5 мм, Р:4,72 кг/м т 0,024
22 Труба профiльная 40l20l2, P:l,75 кг/м l, 0,035
ZJ Грунтування метilлевих поверхонь за один раз

rрунтовкою ГФ-02l
м2

30,79

24 Улаштування прокJIадноi гiдроiзоJlяцii в один шар м2 69,45



25 Гiдроiзоляцiйна плiвка Маstеrmах (75 м2) м2 76,4
26 Укладання по латах решетування прогонiв iз брусiв

(контррешетування)
м3 0,28

27 Бруски обрiзнi з хвойних порiд 50х50 мм м3 0.28
28 Улаштування лат [решегування] з прозорами iз дощок i

брускiв пй покрiвлю --по iснуючим прогонам цегляноТ
будiвлi на висотi вище 3м.

м2 69,45

29 Шуруп по метrrлу 4,8х75 мм потай з буром шт 550
з0 Вогнезахист дерев'яних конструкцiй лат пiд п<lкрiвлю,

покриттiв та настилiв по фермах на висотi вище 3м.
м2 95,зз

31 ВогнебiоЗахист Вогнебiощит антипiрен-антисептик дJuI
зовнiшнiх i вугреннiх робiт червоний 5 л-витрати 0,25
лlм2

кг 2з,8з

з2 Монтаж покриття складiв з профiльованих алюмiнiсвих
листiв на висотi вище 3м.

м2 69,45

JJ Профнастил покрiвельний ПК35 Украина 0,45 РЕМА
RAL7024 (графiт)

м2 79,87

34 коньковий елемент м l0.00
з5 Ущiльнювач унiверсальний м 20,00
36 Планка BiTpoBa м 8"00
а-эl Кутик металевий 50х50 мм 0,7 РЕМА RAL7024 (графiт) \I 40,67
38 Улаштування з листовоi сталi -лобова планка на висотi вище 3м. \4 20,00
39 планка лобова м 21,00
40 Саморiз для крiплення м/профiля до деревяI{них

конструкцiй 4,8*35
шт 507

41 Саморiз для крiплення м/профiля до легких конструкчiй
5,5*26

ш,I, 224

*****Стеля

42 Улашryвання пiдшивки стель струганими дошкаN,Iи на висотi вище
Зм.

м2 28,00

4з Вогнебiозахист Вогнебiощит антипiрен-антисептик дJul
зовнiшнiх i вугреннiх робiт червоний 5 л-витрати 0,25
лlм2

кг 16,з2

44 Шуруп по металy 4,8х50 мм потай з буром шт l1з
45 улаrrrцrgпцня пiдшивки стель профiльованим настилом

по дереву
м2 28.00

46 Профнастил стiновий ПС10 Украина 0,45 РЕМА
RAL9003 (бiлий)

м2 з2,20

47 Саморiз для крiплення йпрофiля до деревянЕих
конструкцiй 4,8*35

шт 205

Роздiл J\Ъ3. Оздоблення cTiH зовнiшнiх на висотi вище 3м
48 розшивання швiв ранiше змурованот цег.llянот кJIадки на висотi

вище 3м.
м2 46,58

49 Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 супер кг 10,00

50 Розчин Polimin (Полiмiн) М-75 (25кг) (витрати-1,8
кг/lмм/м)

кг 251'.5з

51 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними супцiша:rли cTiH по цеглi на висотi вище 3м

м2 l00,4

52 Ceresit СТ-42 фарба атмосферостiйка, 10 л, (витрати-0,
3 л/м2)

KI, 60,00

53 Фарбування олiйними сумiшами за2 рази ранiше м2 l5,00



пофарбованих метtlлевих поверхонь площею бiльше 5

м2 [KpiM покрiвлi]--металевий блок-вагончик (Головний

фасал) на висотi вище 3м
54 Фарбування нових метаJIевих поверхонь [KpiM

покрi вельl за 2 рази- -Стiйки-ЕМАЛЬ
м2 10,40

55 Емаль Рrоfi Kompozit KI, 2,08
56 Фарбування олiйними сумiшами за2 рази ранiше

пофарбованих металевих поверхонь площею Jro 5 м2

[оброблень на фасалах, мЕ1,IIих покритгiв, балок тощо] з

землi та Dиштувань--ДВЕРI

м2 40.00

57 Навантаження смiття вручну т 1,78073
58 Перевезення смiття до 30 км т 1.78073

2. },';lашt,l,л,ваIItIя aBT0]llal,IlrIIIo1,o lI0лIIв\, r,entlToniT
лЪ

п/п
Найменування робiт i вит;lат

Одиниця
вимirrу

кiлькiсть

1 Копання ям вручну глибиною до 1,5 м пiд бу.rtiвельнi
конструкцii, група грунту 2

мЗ 2,575

2 }ляrrтryвоння колодязiв водопровiдних зi шлакоблокiв
прямокутних з перекриттям зi збiрного залiзобетону в
сухих грунтах

м3 1,228

аJ Плит,и опорнi ПО-б,3 м3 0.3 88
4 Шлакоблок 1 90х1 90х360мм м3 0.84
5 Люк чавунний для колодязiв легкий шт 1

6 Розробка фунту вручну в траншеях глибинокr до 2 м без
крiплень з укосами, група грлтrту 2

MJ 64.8

7 Укладання труб полiетиленових дiаллетром ло 50 мм у
траншеТ

i\,1 4з2

8 Труби полiетиленовi для подачi холодноi води РЕ 100
SDR-17(1,0 МПа) в комплектi з фiтiнгами, зовнiшнiй дiаметр
25х2 мм

\,I 270

9 Труби полiетиленовi дrrя подачi холодноi води РЕ 100
SDR-I7(1,0 МПа) в комплектi з фiтiнгами, зовнiшнiй дiаметр
З2х2 мм

N,l 162

10 Кабель до З5 кВ, що проклада€ться у готових траншеях
без покриттiв, маса l м до 1 кг

N,I 350

1l Провiд перерiзом 3.0,75мм2 (ПВС)(ПРС) м з51
12 Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям,

група грунту l
м3 65.88

lз Проклалання трубопроводiв з труб полiетиленових
напiрних дiаметром 20 мм по поверхнi

м 42]

l4 Труби полiетиленовi для подачi холодноi води РЕ 100
SDR-l7(1,0 МПа), зовнiшнiй дiаплетр 20х1,8 мм

м 400

15 ШЛанг гн\^lкий Flex-SG м 27

lб Монтаж форсунок зрошення, насадки випускноТ
[розпилювача'l з декоративними гратаN4и

шт 6]

17 Штуцерне колiно 1/2" шт 61

18 Форсlтrка HANTER lOH (180 градусiв) tjIT з7
l9 Форсунка HANTER 10Q (90 гDадусiв) IIIT 18

20 Форсунка HANTER l2A (|80 градусiв) шт \2
21 Мiкрозрошувач на штирi LIIT 45

22 Прилади, що монт},ються на технологiчному
трубопроводi IелектрокJIапан з низькою витратою РGV-

шт |2



l01, фiльтр системний'l, дiаметр трубопроводу до 32 мм
2з Електроклапан з низькою витратою РGV-101 ш,l, 6
24 Бокс клапанний Irritec Jumbo шт 1

25 Бокс клапанний Irritec Largo шт 6

26 Фiльтр системний шт 6

27 Пульт керування виносний ВПК (блок управлiння Hunter Х2) Ull, 1

28 Блок управлiння (контролер) Hunter Х2 ш1, l

29 Установлення HacociB вiдцентрових з електродвигуном масою до
0,1T

насос i

30 Насосна станцiя PEDROLLO JSW 2ЬХз автоматикою шт 1

31 Навантаження смiтгя врyчну на автомобiльнi-салцосадки мЗ |,465
-) /- Перевезення смiтгя до 30 км т 2,47

3. Пусконалагодя{увальнi роботи автOматичного поливу
територi'i

лъ
пlrl Найменування робiт i витрат Одиниця

випriру
Ki. IbKic l l,

1 Перетворювач анаJIого-цифровий, цифро-аншlоговий
(блок управлiння Hunter Х2)

ш,г 1

2 Этанцiя насосна I пiдйому, продуктивнiсть до 100 мЗ/год Споруда l


