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креслення (специфікації): №

Складений в поточних цінах станом на "15" червня 2020р.

(найменування об'єкта будiвництва)

   

Локальний кошторис на будівельні роботи № 1

Основа: Кошторисна вартiсть 662,064 тис. грн.

Кошторисна трудомiсткiсть 0,67033 тис.
люд.-год.Кошторисна заробiтна плата 33,033 тис. грн.

Середнiй розряд робiт 3,1

   

Вартість одиниці, грн.

всього
експлуа-

тації машин

заробітної
плати

в тому
числі заро-
бітної пла-

ти

Загальна вартість, грн.

всього

експлуа-
тації машин

заробітної
плати в тому

числі заро-
бітної пла-

ти

Витрати труда
робітників, люд.-год.

не зайнятих
обслуговуванням

машин

тих, що обслуговують
машини

на одиницю всього

№
п/п

Шифр i номер
позицiї

нормативу
Найменування робіт і витрат Кількість

Одиниця
виміру

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання
будівельних робіт

1,1

Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання
монтажних робіт

1,1

Розділ 1. Огородження

1 Е1-165-2 0,11776Копання ям для стояків і стовпів вручну без
кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група
грунтів 2

2614 2614100м3

2 ЕН6-3-1 0,11776Улаштування бетонних фундаментів
загального призначення об'ємом до 5 м3

19995 2910100м3

3 С1424-11600 12,01152БСГ С 12/15 В15 П2 F 75W2 27058    -   м3

4 Е9-34-5 3,321Монтаж опорних конструкцій огорожі 11352 5192т

5 1914-7138-1 137Огородження декоративне "Левада"
(2,0х0,6х04) 

331883    -   шт
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6 1914-7138 5Огородження декоротивне "Левада"
(1,5х0,6х0,4) 

10285    -   шт

7 1914-7138 31Огородження декоративне "Левада"
(1,0х0,6х0,4)

43989    -   шт

447176 10716Разом прямі витрати по розділу, грн.

в тому числі:

47581вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

11385всього заробітна плата, грн.

5726Загальновиробничі витрати, грн.

24,72трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.

2013заробітна плата в загальновиробничих витрататах, грн.

452902Всього по розділу 1, грн.

Розділ 2. Монтаж обладнання

8 Е1-165-2 0,016Копання ям для стояків і стовпів вручну без
кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група
грунтів 2

355 355100м3

9 ЕН6-3-1 0,016Улаштування бетонних фундаментів
загального призначення об'ємом до 5 м3

2717 395100м3

10 С1424-11600 1,632БСГ С 12/15 В15 П2 F 75W2 3676    -   м3

11 Е9-34-5 1,6Монтаж обладнання 5469 2502т

12 550101-33 1Спортивний комплекс "Тренер" SO-9.23 54400    -   шт

13 550101-34 1Брусся гімнастичні чоловічі масові 8075    -   шт

14 550101-72 1Турник дорослий 11900    -   шт

15 550101-33 1Шведська стінка 12240    -   шт

16 550101-87 1Лава на металевих ніжках з упором 8075    -   шт

106907 3252Разом прямі витрати по розділу, грн.

в тому числі:

7887вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

3508всього заробітна плата, грн.
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1695Загальновиробничі витрати, грн.

7,02трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.

572заробітна плата в загальновиробничих витрататах, грн.

108602Всього по розділу 2, грн.

Розділ 3. Улаштування майданчику

17 РН1-5-2 0,096Розробка ґрунту екскаватором з доробкою
вручну, група ґрунту 2

217 24100 м3

18 РН1-7-5 0,074Планування площ ручним способом, група
ґрунту 2

911 9111000 м2

19 ЕН27-20-4 0,074Улаштування прошарку з нетканого
синтетичного матеріалу, суцільного перерізу в
земляному полотні

223 1531000 м2
основи

20 С111-217 74Геотекстиль 2122    -   м2

21 РН18-22-1 0,74Улаштування основ та покриттів з
піщано-гравійних сумішей [щебенево-піщаних
сумішей] оптимального гранулометричного
складу одношарових, товщиною 12 см

22049 280100 м2
основи або

покриття

22 РН18-49-2 10Різання дрібнорозмірних фігурних елементів
брукування [ФЭМ]

339 333м різа

23 РН18-49-1 0,1Улаштування покриттів з дрібнорозмірних
фігурних елементів брукування [ФЭМ]

3767 677100 м2
покриття

24 РН18-30-1 156Установлення бетонних поребриків на
бетонну основу

29534 10360м
поребрика

25 С111-1722-1 156Поребрик 15427    -   м

74589 12738Разом прямі витрати по розділу, грн.

в тому числі:

61320вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

12848всього заробітна плата, грн.

7087Загальновиробничі витрати, грн.

33,23трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.

2707заробітна плата в загальновиробничих витрататах, грн.

81676Всього по розділу 3, грн.

628672 26706Разом прямі витрати по кошторису,  грн.
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в тому числі

116788вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

27741всього заробітна плата, грн.

480847Устаткування, грн.

18883Додаткові витрати пов`язані з транспортуванням, заготівельно-складськими витратами, грн.

499730Всього устаткування, грн.

заробітна плата в загальновиробничих витрататах, грн.

14509Загальновиробничі витрати, грн.

64,97трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.

5292

662064Всього по кошторису, грн.

670,33Кошторисна трудомісткість, люд.-год.

33033Кошторисна заробітна плата, грн.

Склав    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


