
 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: 

«Капітальний ремонт приміщення їдальні у СЗШ № 99 на вул. Творчій, 1 (ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013) (ДК 021:2015: Інші завершальні будівельні роботи - 45450000-6)» 

 

 Об’єми робіт:  

 

№ 

п/п 

 

Найменування робіт і витрат 

Одиниц

я 

виміру 

  Кількість 
Примітк

а 

1 2 3 4 5 

1 (Демонтаж)Улаштування цементної стяжки товщиною 

20 мм по бетоннiй основi площею понад 20 м2 

м2 267,7   

2 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші 

Cerezit CN-69 товщиною 5 мм 

м2 267,7   

3 Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини 

стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 

10мм 

м2 267,7   

4 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від 

олiйної, 

перхлорвiнiлової фарби 

м2 78,441   

5 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та 

бетону 

цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, 

товщина шару 20 мм 

м2 6   

6 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із 

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм 

при нанесенні за 2 рази 

 м2 78,441   

7 Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, 

пiдготовлених пiд фарбування (латексна миюча фарба) 

м2 78,441   

8 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від 

олiйної, перхлорвiнiлової фарби 

м2 22,803   

9 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із 

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 

мм при нанесенні за 3 рази 

 м2 22,803   

10 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних 

конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування (латексна 

миюча фарба, стійка до стирання) 

м2 22,803   

11 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині 

ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 

(протиковзна 600*600 мм) 

м2 267,7   

12 Демонтаж вимикачiв, розеток шт 4   

13 Установлення штепсельних розеток утопленого типу 

при схованiй проводцi 

шт 2   

14 Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй 

проводцi, 2-клавiшних 

шт 2   

15 Навантаження смiття вручну  т 10,708   

 Перевезення сміття до 25 км т 10,708   

Очікувана вартість предмету закупівлі «Капітальний ремонт приміщення їдальні у СЗШ № 

99 на вул. Творчій, 1 (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015: Інші завершальні будівельні 

роботи - 45450000-6)» -  286`893.20 Гривня (з ПДВ) згідно проектно-кошторисної 

документації. 


