ПРОПОЗИЦІЇ
до складання завдання на проектування
Перелік основних даних і вимог
Назва та місцезнаходження об’єкту

Основні дані і вимоги

Підстава для проектування

Лист-замовлення

Основні вимоги:
1.Черговість проектування та
будівництва:

2.Будівництво (реконструкція)
зовнішніх інженерних мереж:
(необхідне підкреслити)

черговість, пускові комплекси
кількість черг: __
кількість пускових комплексів: __

електропостачання (будівництво,
реконструкція ТП);
телефонізація;
радіофікація;
водопровід (мережі водопостачання:
металеві, поліетиленові; напірна башта,
артсвердловина);
каналізація (будівництво каналізаційних
мереж, металеві, поліетиленові, азбестоцементні,
очисні споруди, септик, КНС);
теплопостачання (будівництво теплових
мереж: металеві, поліетиленові; будівництво,
реконструкція котельні, теплогенераторної);
газопостачання (будівництво газових
мереж: металеві, поліетиленові; ГРП);
відновлення дорожнього покриття.

Додаткові вимоги:

3.Внутрішні інженерні мережі:
(необхідне підкреслити)

електропостачання (заміна проводки,
електрощитів, електрокабелів, розеток,
освітлювальних приладів);
телефонізація;
радіофікація;
водопровід холодного та гарячого
постачання (поліетиленові, металеві);
каналізація (поліетиленові, металеві труби)
сантехнічне обладнання (ванни або душ,
раковини, унітази, біде, чаша «Генуя», пісуар);
теплопостачання - прокладка труб
(поліетиленові, металеві) з заміною радіаторів
(промивка існуючих радіаторів);
вентиляція ;
кондиціювання (автономне, системи
кондиціонування);
газопостачання (труби поліетиленові або
металеві);
пожежна сигналізація;
охорона сигналізація;
відео спостереження;
інтернет мережа.

Додаткові вимоги:

4.Архітектурно-планувальні рішення:
(необхідне підкреслити)

утеплення зовнішніх стін (мінераловатні
плити, пінопласт);
оздоблення фасаду ( композит, церезит,
профлист та ін.);
підсилення несучих конструкцій
(фундаментів, стін і т.д.);
ремонт цоколя;
влаштування вимощення;
влаштування м’якої покрівлі (руберойд,
рубемаст, євроруберойд, бікромаст,техноеласт,
уніфлекс);
шатрова - профнастил, метало черепиця,
асбесто-цементні листи);
утеплення покрівлі;
водовідведення;
влаштування перегородок;
ремонт східцевих клітин, оздоблення;
оздоблення стелі (підвісна стеля типу
"Армстронг", гіпсокартону з подальшим
шпаклюванням та фарбуванням);
влаштування підлоги ( плитка, лінолеум,
бетонні, наливні, паркет, ламінат, мозаїчні,
дерев’яні);
оздоблювальні роботи (шпалери, плитка,
фарбування і т.д.).

Додаткові вимоги:

5.Вікна:
(необхідне підкреслити)

установка енергозберігаючих вікон та
дверей, влаштування внутрішніх і зовнішніх
відкосів, відливів, підвіконних дошок;
встановлення ручок із закривним
механізмом, для забезпечення техніки безпеки у
ДНЗ, ЗОШ і т.д. ;
гардини;
карнизи;
жалюзі;
ролети.

Додаткові вимоги:

6. Обладнання :
(необхідне підкреслити)

меблі та інвентар (столи, ліжка,стільці,
тумби);
оргтехніка (комп’ютери, сканери, факси і
т.д.)
побутова техніка (телевізори, пральні
машини, праски тощо);
пусконалагоджувальні роботи.

Додаткові вимоги:

7.Благоустрій території:
(необхідне підкреслити)

асфальтування під’їзних доріг;
тротуари;
спортивні площадки;
дитячі майданчики, газони тощо.

Додаткові вимоги:

8.Будівництво (реконструкція) ганків
та вхідних груп.
(необхідне підкреслити)

навіс ;
тамбур.

Додаткові вимоги:

9. Для інвалідів і маломобільних груп
населення:
(необхідне підкреслити)

пандус;
ліфт;
сантехнічне обладнання (ванни або душ,
раковини, унітази, біде, чаша «Генуя», пісуар);
поручні, перила;
аварійні виходи;
написи шрифтом Брайля;
знаки доступності для осіб з інвалідністю;
аварійні виходи.

Додаткові вимоги:

10. Забезпечення опаленням

Будівництво котельні (газової, на
альтернативному виді палива);
Влаштування електричного опалення;
Реконструкція існуючої теплової мережі;
Підключення до існуючої теплової мережі

11. В кошторис обов’язково включати:
- авторський нагляд;
- затрати замовника в т.ч. технічний
нагляд ( у разі, якщо, замовником
планується УКБ ОДА розмір на
отримання технічного нагляду
обов’язково повинен бути не менше
2,5 %);
- страховий фонд документації;
- витрати пов’язані з введенням об’єкта в
експлуатацію (для об’єктів IV та V
категорій складності).
Додаткові вимоги:

12.Склад проекту:
Експертний звіт про технічний стан
будівельних конструкцій.
Звіт про інженерні вишукування.
Розроблення розділу "Оцінка впливу на
навколишнє середовище".
Вимоги з енергозбереження та
ефективності.
Вимоги до режиму безпеки та охорони
праці.
Перелік будинків та споруд, що
проектуються у складі комплексу.
Додаткові вимоги:

ПРИМІТКИ:

