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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА
   

 Музика української звитяги в КЗО "СЗШ №134" ДМР
 

  
Будівництво розташоване на території ........................... області.  

Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:я складена iя складена iз застосуванням:з застосуванням:  

 - Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;  

 - Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;  

 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;  

 - Устаткування і матеріали;  

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання  документації та  за
усередненими даними Мінрегіонбуду України .

 

Загальновиробничiя складена iз застосуванням: витрати розрахованiя складена iз застосуванням: вiя складена iз застосуванням:дповiя складена iз застосуванням:дно до усереднених показникiя складена iз застосуванням:в Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.  

При складаннiя складена iз застосуванням: розрахункiя складена iз застосуванням:в iя складена iз застосуванням:нших витрат прийнятiя складена iз застосуванням: такiя складена iз застосуванням: нарахування:  

1. Усереднений показник для визначення розмiя складена iз застосуванням:ру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 6,80 грн./люд.-г
2. Усереднений показник для визначення розмiя складена iз застосуванням:ру адмiя складена iз застосуванням:нiя складена iз застосуванням:стративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 1,23 грн./люд.-г
   

Загальна кошторисна трудомiя складена iз застосуванням:сткiя складена iз застосуванням:сть 1,27845 тис.люд.-г
Нормативна трудомiя складена iз застосуванням:сткiя складена iз застосуванням:сть робiя складена iз застосуванням:т, яка передбачається у прямих витратах 1,168 тис.люд.-г
Загальна кошторисна заробiя складена iз застосуванням:тна плата 122,82778 тис.грн.
Середньомiя складена iз застосуванням:сячна заробiя складена iз застосуванням:тна плата на 1 робiя складена iз застосуванням:тника в режимiя складена iз застосуванням: повної зайнятостiя складена iз застосуванням: (при середньомiя складена iз застосуванням:сячнiя складена iз застосуванням:й нормiя складена iз застосуванням: тривалостiя складена iз застосуванням:
робочого часу 166,83 люд.-г та розрядiя складена iз застосуванням: робiя складена iз застосуванням:т 3,8)

15162,30 грн.

   

Всього договiя складена iз застосуванням:рна цiя складена iз застосуванням:на:
  у тому числiя складена iз застосуванням::

999,6676 тис.грн.

  будiя складена iз застосуванням:вельнiя складена iз застосуванням: роботи - 698,92494 тис.грн.
  вартiя складена iз застосуванням:сть устаткування - 132,55890 тис.грн.
    у тому числiя складена iз застосуванням::  

    - ризики і інфляція від вартості устаткування   -    тис.грн.
  iя складена iз застосуванням:ншiя складена iз застосуванням: витрати - 1,57249 тис.грн.
  податок на додану вартiя складена iз застосуванням:сть - 166,61127 тис.грн.
     

 
   

Примiя складена iз застосуванням:тка:  

1. Данiя складена iз застосуванням: про структуру кошторисної вартостiя складена iз застосуванням: будiя складена iз застосуванням:вництва наведенiя складена iз застосуванням: у документiя складена iз застосуванням: "Пiдсумковi вартiснi параметри".Пiя складена iз застосуванням:дсумковiя складена iз застосуванням: вартiя складена iз застосуванням:снiя складена iз застосуванням: параметри"Пiдсумковi вартiснi параметри"..  

   
Склав:   Перевірив:   


