ДОГОВІР
ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ/ВИКОНАННЯ РОБІТ
Ми, що нижче підписалися, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІЄСА", яке надалі іменується
"Підрядник", яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України, в особі
Генерального Директора Вітинської В.В., який діє на підставі Статуту, керуючись ст. 633 Цивільного
кодексу України, пропонує необмеженому колу юридичних осіб та/або фізичних осіб, укласти договір
публічної оферти про надання послуг/виконання робіт(надалі «Договір») на нижчевикладених умовах:
1. Визначення термінів
1.1. Пакет послуг – визначений перелік робіт та послуг, що включає в себе обмежену кількість матеріалів,
необхідних для виконання робіт/надання послуг. Кількість витратних матеріалів, наповнення Пакету
послуг, зазначається в Додатках №2 до цього Договору (Наряд - замовлення).
1.2. Публічна оферта – пропозиція Підрядника (викладена на Сайті Підрядника), адресована
необмеженому колу суб’єктів, укласти даний Договір на визначених умовах.
1.3. Cайт Підрядника – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою http://www.hitechnic.com.ua, яка є
офіційним джерелом інформування Замовника про Підрядника та послуги, що ним надаються.
1.4. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов публічної оферти даного
Договору. Акцепт здійснюється шляхом отримання Підрядником підписаного письмового Акцепту (заяви
про приєднання), шляхом проставлення відмітки (підпису) Замовником навпроти відповідного пункту під
час оформлення відповідного Акцепту.
1.5. Замовник – юридична чи фізична особа, яка здійснила акцепт публічної оферти Підрядника,
викладеної у цьому Договорі та оплатила вартість Робіт/Послуг відповідно до обраного Пакету послуг.
1.6. Роботи/Послуги – роботи по установці та підключенню електронної та/або побутової техніки, та/або
послуги по налаштуванню такої техніки включені у відповідний Пакет послуг.
2. Предмет Договору
2.1. Підрядник бере на себе зобов’язання на замовлення Замовника та за плату виконати роботи по
установці електронної та/або побутової техніки та/або надати послуги по налаштуванню такої техніки у
відповідності до обраного Замовником Пакету послуг(далі – Роботи/послуги). Роботи/послуги
виконуються з матеріалів Підрядника.
2.2. Зручні для Замовника дата та час виконання робіт, місце їх виконання, Пакет послуг, а також інші
необхідні умови для виконання Замовлення узгоджуються під час оплати Замовником Пакету послуг.
3. Права та обов’язки Сторін
3.1. Підрядник зобов'язаний:
- своєчасно і в повному об'ємі виконати/надати Роботи/послуги згідно цього Договору;
- забезпечити належну якість виконання усіх Робіт/послуг відповідно до цього Договору, технічних умов і
рекомендацій виробника техніки;
- у разі, якщо при виконанні окремого етапу Робіт/послуг або під час здачі-прийманні виконаних
робіт/послуг будуть виявлені неякісно виконані Роботи/послуги – своїми силами і за свій рахунок в
найкоротший строк усунути недоліки Робіт/послуг і забезпечити їх належну якість.
3.2. Замовник зобов'язаний:
- попередньо оплатити Пакет послуг;
- оплатити додаткові роботи та матеріали, що будуть використані для виконання робіт, які не включені до
Пакету послуг;

- прийняти виконані роботи та підписати акт здачі-приймання виконаних Робіт/послуг (Додаток №3);
- перед проведенням/наданням Робіт/послуг за цим Договором самостійно отримати усі необхідні
узгодження і дозволи для проведення робіт Підрядником;
- при виконанні/наданні Робіт/послуг не на території Підрядника, підготувати місце проведення
Робіт/послуг до їх виконання (прибрати килими, меблі, що заважають виконанню робіт усунути інші
перешкоди для виконання/надання Робіт/послуг);
- на час виконання/надання Робіт/послуг забезпечити Підряднику доступ до електромережі та санітарногігієнічних вузлів;
-дотримуватися правил експлуатації встановленої техніки;
- нести інші зобов'язання згідно цього Договору та чинного законодавства України.
4. Вартість Робіт/Послуг
4.1. Замовник здійснює оплату Послуги за тарифами, які встановлюються Підрядником в Додатку 1 до
даного Договору. Підрядник залишає за собою право змінювати встановлені тарифи у разі змінення
ринкових умов або за інших суттєвих обставин.
4.2. Оплата послуг здійснюється на умовах передплати.
5. Порядок виконання Робіт/Послуг
5.1. Підрядник прибуває до Замовника для виконання/надання Робіт/послуг в узгоджений сторонами час
з допустимим відхиленням на 2 години.
5.2. Після виконання/надання Робіт/послуг Сторони підписують Акт приймання-передачі виконаних
робіт/наданих послуг (за зразком, наданим Підрядником – Додаток №3), на відривному талоні
гарантійного талону Замовник ставить свій підпис, що свідчить про виконання/надання Робіт/послуг та
передає відривний талон Підряднику. Замовник не має права відмовитися від приймання
виконання/надання Робіт/послуг і підписання відповідного акту. У разі відмови Замовника від підписання
акту здачі-приймання виконаних робіт/наданих послуг Підрядник має право притягнути сторонніх осіб до
підписання такого акту замість Замовника.
5.3. Підрядник має право призупинити виконання/надання Робіт/послуг та/або відмовитись від
виконання/надання Робіт/послуг у разі виявлення ризику настання для Замовника чи Підрядника (його
фахівців) в результаті виконання/надання Робіт/послуг несприятливих наслідків, або у разі виникнення
інших не залежних від Підрядника обставин, що перешкоджають виконання/надання Робіт/послуг.
5.4. У разі, якщо Сторонами буде погоджено проведення додаткових Робіт/послуг або виникне
необхідність у придбанні додаткових матеріалів, що не входять до обраного Замовником пакету послуг,
Сторони вносять відповідні виконані/надані Роботи/послуги до Акту приймання-передачі виконаних
робіт/наданих послуг, а на підтвердження оплати додаткових матеріалів та Робіт/послуг Замовникові
видається фіскальний чек.
6. Гарантія
6.1. На Роботи/послуги, що виконуються/надаються Підрядником, встановлюється гарантійний строк у 12
місяців.
6.2. В разі виходу з ладу результатів Робіт/послуг впродовж гарантійного строку в результаті їх
неналежного виконання, Підрядник зобов'язується усунути недоліки виконання/надання Робіт/послуг
протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги Замовника.
6.3. Гарантійні зобов’язання Підрядника припиняються, якщо результати робіт вийшли з ладу не з вини
Підрядника.
7. Інші умови
7.1. Замовник має право у будь-який час до здачі йому Роботи/послуги відмовитися від цього Договору,
сплативши Підрядникові частину встановленої ціни Роботи/послуги пропорційно Роботі/послузі, фактично

виконаній до повідомлення про відмову від цього Договору, та відшкодувавши Підряднику витрати,
здійснені до цього моменту з метою виконання Договору, якщо вони не входять до частини ціни
Роботи/послуги, яка підлягає сплаті, зокрема транспортні витрати Підрядника. На виконану частину
Робіт/послуг складається Акт приймання-передачі виконаних робіт/наданих послуг.
7.2. Право отримати роботи на умовах цього договору виникає з моменту придбання Замовником пакету
послуг. Сума авансу цього договору визначається відповідно до ціни основного виду роботи згідно із
додатком № 1 до цього договору. У випадку не отримання замовлених послуг протягом 6 (шести) місяців
з моменту оплати таких Робіт/Послуг Підрядник має право здіснити перерахунок вартості таких
Робіт/Послуг. В такому випадку Замовник має право відмовитись від Робіт/Послуг, а Підрядник повертає
кошти, сплачені за ненадані/не виконані Роботи/Послуги грошові кошти.
7.3. Повернення коштів здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Для
повернення коштів Замовник зобов’язаний подати письмову заяву за місцем оплати Робіт/послуг
Підрядника, надати фіскальний чек, та пред’явити свій паспорт. За відсутності фіскального чеку
повернення коштів не здійснюється.
7.4. Замовник приймає на себе усі риски виходу з ладу техніки, щодо якої виконувались Роботи/послуги,
у разі відсутності в приміщенні Замовника заземлення (при необхідності наявності такого) або відсутності
необхідних узгоджень та/або дозволів.
7.5. Цей Договір набуває чинності та створює для Сторін взаємні права та обов’язки з моменту оплати
Замовником пакету послуг.
7.6. Цей Договір є договором приєднання. Права та обов'язки Сторін, що не врегульовані умовами цього
Договору регулюються нормами чинного законодавства України.
8.

Реквізити ПІДРЯДНИКА
ТОВ «ДІЄСА»
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Свідоцтво платника ПДВ № 100335581
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Додаток №1
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
Найменування

Ціна,
грн

Найменування

Ціна,
грн

"Щеплення HDD"

79

Комплексний пакет налаштування ІOS
"Максимум"

899

"Флеш щеплення"

39

Комплексний пакет налаштування ІOS "Мінімум"

499

Android Exclusive

2 999

Комплексний пакет налаштування ІOS
"Платинум"

1 599

Android VIP

2 299

Комплексний пакет налаштування ІOS "Преміум"

1 199

Android Максимум

1 099

Комплексний пакет налаштування ІOS "Стандарт"

Android Мінімум

599

Наклеювання захисної плівки на смартфон

Android Платинум

1 799

Наклеювання захисної плівки/скла на планшет

Android Преміум

1 399

Наклеювання захисної плівки/скла на смартфон

Android Стандарт
Android Эконом

799
399

699
79
169
79

Налаштування Play Station "Home"
Налаштування Play Station "Start"

899
699
199

MacBook "VIP" комплексний пакет налаштування

3 999

Налаштування і тестування монітора

On-line service - пакет VIP
on-line service - пакет Максимум
on-line service - пакет Мінімум

2 999
1 299
499

Налаштування навігації
Налаштування окулярів VR "Home"
Налаштування окулярів VR "Start"

249
1 099
799

on-line service - пакет Преміум

1 699

Налаштування ТВ "Smart ON Exclusive"

5 500

on-line service - пакет Стандарт

899

Налаштування ТВ "Smart ON GOLD"

3 499

"On-line service"

399

Налаштування ТВ в магазині "Smart ON Home"

1 999

ТВ "Мінімум"

499

Налаштування ТВ в магазині "Smart ON Plus"

1 599

Тариф за 1 годину роботи ПК

399

Налаштування ТВ в магазині "Smart ON VIP"

2 499

Встановлення операційної системи

249

Налаштування ТВ в магазині "Smart ON"

899

Комплексний пакет Windows Mobile "Максимум"

899

Налаштування фотоапарату "Максимум"
(Smart/Гибрид)

699

Комплексний пакет Windows Mobile "Мінімум"

499

Налаштування фотоапарату "Мінімум" (Компакт)

299

Комплексний пакет Windows Mobile "Платінум"

1 599

Налаштування фотоапарату "Преміум"
(DSLR/Гибрид)

999

Комплексний пакет Windows Mobile "Преміум"

1 199

Налаштування фотоапарату "Стандарт" (Компакт)

399

Комплексний пакет Windows Mobile "Стандарт"

699

Обрізка Sim-карти

Комплексний пакет Налаштування ПК Максимум

999

Пакет налаштувань для мобільного "Преміум"

499

Комплексний пакет Налаштування ПК Мінімум

399

Пакет налаштувань для мобільного Максимум

399

25

Комплексний пакет Налаштування ПК ПЛАТИНУМ

1 999

Пакет налаштувань для мобільного Мінімум

259

Комплексний пакет Налаштування ПК Преміум

1 299

Пакет налаштувань для мобільного Стандарт

299

Комплексний пакет Налаштування ПК Стандарт
Комплексний пакет налаштування MacBook
"Максимум"
Комплексний пакет налаштування MacBook "Мінімум"

649
1 499
799

Послуга "Домашнее облако" Максимум
Послуга "Домашнє облако" Мінімум

1 299
699

Послуга "Домашнє облако" Платинум

2 099
1 699

Комплексний пакет налаштування MacBook "Платинум"

2 999

Послуга "Домашнє облако" Преміум

Комплексний пакет налаштування MacBook "Преміум"

1 999

Послуга "Домашнє облако" Стандарт

899

Комплексний пакет налаштування MacBook "Стандарт"

999

Старт 100% DVB-T2

199

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ "ПРЕМІУМ"

2099

ВСТАНОВЛЕННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО
ВОДОНАГРІВАЧА "ПРЕМІУМ"

2499

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ "МАКСИМУМ"

1499

ВСТАНОВЛЕННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО
ВОДОНАГРІВАЧА "МАКСИМУМ"

1699

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ "СТАНДАРТ"

999

ВСТАНОВЛЕННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО
ВОДОНАГРІВАЧА "МІНІМУМ"

699

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ "МІНІМУМ"

459

ВСТАНОВЛЕННЯ ГАЗОВОЇ ПЛИТИ "ПРЕМІУМ"

1799

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ
"ПРЕМІУМ"

2099

ВСТАНОВЛЕННЯ ГАЗОВОЇ ПЛИТИ "МАКСИМУМ"

1299

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ
"МАКСИМУМ"

1499

ВСТАНОВЛЕННЯ ГАЗОВОЇ ПЛИТИ "СТАНДАРТ"

949

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ
"СТАНДАРТ"

999

ВСТАНОВЛЕННЯ ГАЗОВОЇ ПЛИТИ "МІНІМУМ"

699

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ
"МІНІМУМ"

459

ВСТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПЛИТИ
"ПРЕМІУМ"

1799

СТАНДАРТНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ СУШИЛЬНИХ
МАШИН

699

ВСТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПЛИТИ
"МАКСИМУМ"

1299

ВСТАНОВЛЕННЯ КУХОННОЙ ВИТЯЖКИ "МІНІМУМ"

549

ВСТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПЛИТИ
"СТАНДАРТ"

949

ВСТАНОВЛЕННЯ КУХОННОЙ ВИТЯЖКИ "СТАНДАРТ"

799

ВСТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПЛИТИ
"МІНІМУМ"

649

ВСТАНОВЛЕННЯ КУХОННОЙ ВИТЯЖКИ
"МАКСИМУМ"

1299

ВСТАНОВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА МІНІМУМ

459

ВСТАНОВЛЕННЯ КУХОННОЙ ВИТЯЖКИ "ПРЕМІУМ"

2499

ВСТАНОВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА СТАНДАРТ

799

СТАНДАРТНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ВБУДОВАНОЇ
ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ

899

ВСТАНОВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА МАКСИМУМ

999

СТАНДАРТНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ВБУДОВАНОЇ
ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ

899

СТАНДАРТНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ
ХОЛОДИЛЬНИКА ТИПУ SIDE BY SIDE

999

899

СТАНДАРТНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ВБУДОВАНОЇ
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ДУХОВКИ (незалежної)

899

1199

СТАНДАРТНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ВБУДОВАНОЇ
ГАЗОВОЇ ПОВЕРХНІ

849

СТАНДАРТНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ВБУДОВАНОЇ
ГАЗОВОЇ ДУХОВКИ

899

СТАНДАРТНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОТОЧНОГО
ВОДОНАГРІВАЧА

1499

СТАНДАРТНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ НВЧ-ПЕЧІ (кронштейн
купується додатково) *

449

ВИЇЗД СПЕЦІАЛІСТА ДЛЯ СКЛАДАННЯ
КАЛЬКУЛЯЦІЇ НА УСТАНОВКУ ТЕХНІКИ

349

Демонтаж побутової техніки

349

Перевірка правильності підкл. ПМА, ПММ

349

Доопрацювання системи електропостачання для
підключення приладу

999

Доопрацювання води для підкл. холодильника
SBS

849

Доопрацювання системи каналізації для підключення
приладу*

849

Комплект матеріалів 7000-9000 BTU (3 м)

1999

СТАНДАРТНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ВБУДОВАНОЇ
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПОВЕРХНІ (незалежної)
СТАНДАРТНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ВБУДОВАНОЇ
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПОВЕРХНІ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ
ДУХОВКИ (залежні)

Встановлення кондиціонера 7000-9000 BTU

2099

Комплект матеріалів 12000-18000 BTU (3 м)

2149

Встановлення кондиціонера 12000-18000 BTU

2399

Комплект матеріалів 24000 BTU (3 м)

2599

Встановлення кондиціонера 24000 BTU

2599

Комплект матеріалів 7000-9000 BTU (5 м)

2699

Встановлення конд. з матеріалами( 5-9 BTU) Єконом

3499

Комплект матеріалів 12000-18000 BTU (5 м)

2999

Встановлення конд. з матеріалами (12000-18000 BTU)
Єконом

3899

Комплект матеріалів 24000 BTU (5 м)

3399

Вст. конд. з матеріалами (24000) Економ

4199

Встановлення конд. з матеріалами (5000-9000
BTU) Мінімум

3599

Стандартне вст. конд. з матеріалами (5000-9000 BTU)

3899

Встановлення конд. з матеріалами (12000-18000
BTU)Мінімум

3999

Стандартне вст. конд. з матеріалами (12000-18000
BTU)

4499

Встановлення конд. з матеріалами (24000 BTU)
Мінімум

4249

Стандартне вст. конд. з матеріалами (24000 BTU)

4999

Встановлення конд. з матеріалами (30000-36000
BTU)Мінімум

5499

Стандартне вст. конд. з матеріалами (30000-36000
BTU)

5899

Станд.вст.конд. Мульти-спліт з матеріалами
(9000+9000)

4899

Встановлення конд. (5000 - 9000 BTU) на підготовлену
трасу

1899

Встановлення конд. (12000 -18000 BTU) на
підготовлену траcу

2299

Встановлення конд. (24000 BTU) на підготовлену траcу

2399

Встановлення конд.(30000 - 36000 BTU)на
підготовлену траcу

3599

Стандартне встановлення кондиціонера сплит-системы
(5000-9000 BTU) з штробуванням стін (довжина штроби
до 2-х метрів) та матеріалами

4699

Стандартне встановлення кондиціонера сплит-системы
(24 000 BTU) з штробуванням стін (довжина штроби до
2-х метрів) та матеріалами

5499

Встановлення кондиціонера сплит-системы (5000-9000
BTU) під час ремонту 1-й етап з штробуванням стін
(довжина штроби до 2-х метрів) та матеріалами

3999

Встановлення кондиціонера сплит-системы (24 000
BTU) під час ремонту 1-й етап з штробуванням стін
(довжина штроби до 2-х метрів) та матеріалами

4399

Встановлення кондиціонера сплит-системы (5000-9000
BTU) 2-й етап

1099

Встановлення кондиціонера сплит-системы
(12000-18000 BTU) 2-й етап

1099

Встановлення кондиціонера сплит-системы (24 000
BTU) 2-й етап

1099

Встановлення кондиціонера Мульти сплітсистеми (9000+9000 BTU) 2-й етап

1199

Профілактика кондиціонери спліт-систем

949

Стандартне встановлення кондиціонера сплитсистемы (12000-18000 BTU) з штробуванням стін
(довжина штроби до 2-х метрів) та матеріалами
Стандартне встановлення кондиціонера Мульти
спліт-системи (9000+9000 BTU) з штробуванням
стін (довжина штроби до 3-х метрів) та
матеріалами
Встановлення кондиціонера сплит-системы
(12000-18000 BTU) під час ремонту 1-й етап з
штробуванням стін (довжина штроби до 2-х
метрів) та матеріалами
Встановлення кондиціонера Мульти сплітсистеми (9000+9000 BTU) під час ремонту 1-й
етап з штробуванням стін (довжина штроби до
3-х метрів) та матеріалами

VIP-обслуговування

4999

6099

3899

4299

50% від
вартості
послуги

1199

ВСТАНОВЛЕННЯ ДОМАШНЬОГО КІНОТЕАТРУ
"МАКСИМУМ"

1199

ВСТАНОВЛЕННЯ ТВ "МАКСИМУМ"

999

ВСТАНОВЛЕННЯ ДОМАШНЬОГО КІНОТЕАТРУ
типу "SOUNDBAR "

899

ВСТАНОВЛЕННЯ ТВ "СТАНДАРТ"

649

Підвіс (налаштування) ТБ до 22 "

499

ЗБИРАННЯ AV / PC МЕБЛІВ, ВСТАНОВЛЕННЯ
AV-ТУМБИ

499

ВСТАНОВЛЕННЯ ТВ "ПРЕМІУМ"

ВСТАНОВЛЕННЯ ДОМАШНЬОГО КІНОТЕАТРУ
"ПРЕМІУМ"
ВИЇЗД СПЕЦІАЛІСТА ДЛЯ СКЛАДАННЯ КАЛЬКУЛЯЦІЇ
НА УСТАНОВКУ ТЕХНІКИ

1599
349

Додаток 2.1
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
В СТАНОВЛЕННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ "ПРЕМІУМ"
74950000

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1:30:00
Кількість

1. Основні роботи
Доставка товару містом

1

Розпакування товару в присутності замовника

1

Доопрацювання системи водопостачання
Доопрацювання системи каналізації

1
1

Переміщення та встановлення техніки на підготовлене місце

1

Демонтаж транспортувальних кріплень
Підключення техніки

1

Вирівнювання техніки за рівнем

1
1

Установка механічної системи"АКВАСТОП" або фільтра
Герметизація з’єднань

1
1

Перевірка роботи на різних режимах

1
1

Консультація майстра

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Варіанти аксесуару:
Аквастоп

Кількість

Од. виміру.

1

шт.

1

шт.

або
Фільтр або магнітний пом'якшувач води

2.1. Матеріали для підключення до системи водопостачання
Варіанти підключення:

Кількість

Од. виміру.

Водовідвід

1

шт.

Кран

1

шт.

Шланг заливний (до 5 метрів)

1

шт.

Кількість

Од. виміру.

Труба металопластикова (до 5 метрів)
Кран

1
1

шт.
шт.

Кут перехідний

1
1

шт.
шт.

До металевих труб

або
До металопластикових труб

Трійник перехідної
або

Кількість

Од. виміру.

Труба PN (до 5 метрів)
Кран

1
1

шт.
шт.

Тройник комбінований

1
2
1

шт.
шт.
шт.

До пластикових труб

Відвід (Косинець) 90 град або Відвід (Косинець) 45 град
адаптер (муфта)

2.2. Матеріали для підключення до системи каналізації
Варіанти підключення:

Кількість

Од. виміру.

Сифон

1

шт.

Шланг зливний (до 3 метрів)
З'еднувач зливного шланга

1
1

шт.
шт.

До інсталяції

Хомут черв'ячний (металевий)

1

шт.

Кількість

Од. виміру.

Трійник ПП 50х50х45 або Трійник ПП 40х40х45 укр

1

шт.

Труба канал-а ПП ф 40мм, L=500мм укр
Редукція ущільнити.(Манжета)

1
2

шт.
шт.

або
До каналізаційних труб

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій (водо-, електропостачання, каналізаційної системи) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кі лькість використовуваних при наданні послуги мате рі алі в не повинно перевищувати п'ятдесяти відсотків суми, зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо н а підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.2
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ "МАКСИМУМ"
74950002

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1:20:00
Кількість

1. Основні роботи
Доставка товару містом
Розпакування товару в присутності замовника

1
1

Доопрацювання системи водопостачання

1

Доопрацювання системи каналізації

1

Переміщення та встановлення техніки на підготовлене місце

1

Демонтаж транспортувальних кріплень
Підключення техніки

1
1

Вирівнювання техніки за рівнем

1

Герметизація з’єднань
Перевірка роботи на різних режимах
Консультація майстра

1
1
1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
2.1. Матеріали для підключення до системи водопостачання
Варіанти підключення:

Кількість

Од. виміру.

Водовідвід

1

шт.

Кран
Шланг заливний (до 5 метрів)

1
1

шт.
шт.

До металевих труб

або

Кількість

Од. виміру.

Труба металопластикова (до 5 метрів)
Кран

1

шт.

1

шт.

Кут перехідний

1
1

шт.
шт.

До металопластикових труб

Трійник перехідної
або

Кількість

Од. виміру.

Труба PN (до 5 метрів)

1

шт.

Кран
Тройник комбінований

1

шт.

1

шт.

Відвід (Косинець) 90 град або Відвід (Косинець) 45 град

2
1

шт.
шт.

До пластикових труб

адаптер (муфта)

2.2. Матеріали для підключення до системи каналізації
Варіанти підключення:

Кількість

Од. виміру.

Сифон
Шланг зливний (до 3метрів)

1

шт.

1

шт.

З'еднувач зливного шланга

1
1

шт.
шт.

До інсталяції

Хомут черв'ячний (металевий)
або

Кількість

Од. виміру.

Трійник ПП 50х50х45 або Трійник ПП 40х40х45 укр

1

шт.

Труба канал-а ПП ф 40мм, L=500мм укр
Редукція ущільнити.(Манжета)

1
2

шт.
шт.

До каналізаційних труб

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій (водо-, електропостачання, каналізаційної системи) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кі лькість використовуваних при наданні послуги мате рі алі в не повинно перевищувати п'ятдесяти відсотків суми, зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.3
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74950003

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ "СТАНДАРТ"
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1:10:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Розпакування товару в присутності замовника
Доопрацювання системи водопостачання

1
1

Переміщення та встановлення техніки на підготовлене місце
Демонтаж транспортувальних кріплень

1
1

Підключення техніки
Вирівнювання техніки за рівнем

1
1

Герметизація з’єднань
Перевірка роботи на різних режимах

1
1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
2.1. Матеріали для підключення до системи водопостачання
Варіанти підключення:
До металевих труб
Водовідвід
Кран
Шланг заливний (до 5 метрів)
або
До металопластикових труб
Труба металопластикова (до 5 метрів)
Кран
Кут перехідний
Трійник перехідної

Кількість

Од. виміру.

1
1

шт.
шт.

1

шт.

Кількість

Од. виміру.

1
1
1

шт.
шт.
шт.

1

шт.

Кількість

Од. виміру.

Труба PN (до 5 метрів)
Кран

1
1

шт.
шт.

Тройник комбінований
Відвід (Косинець) 90 град або Відвід (Косинець) 45 град
адаптер (муфта)

1
2
1

шт.
шт.
шт.

Кількість

Од. виміру.

або
До пластикових труб

2.2. Матеріали для підключення до системи каналізації
Варіанти підключення:
До інсталяції
Хомут черв'ячний (металевий)
або
До каналізаційних труб
Редукція ущільнити.(Манжета)
Д ОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій (водо-, електропостачання, каналізаційної системи) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів не повинно перевищувати п'ятдесяти відсотків суми, зазнач еної у вартості пакету послуги. Може
виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо н а підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

1

шт.

Кількість

Од. виміру.

1

шт.

Додаток 2.4
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ "МІНІМУМ"
74901161

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

0:50:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста
Розпакування товару в присутності замовника

1
1

Переміщення та встановлення техніки на підготовлене місце
Демонтаж транспортувальних кріплень

1
1

Підключення техніки

1

Вирівнювання техніки за рівнем
Перевірка роботи на різних режимах
Герметизація з’єднань

1
1
1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
2.1. Матеріали для підключення до системи каналізації
Варіанти підключення:
До інсталяції
Хомут черв'ячний (металевий)
або
До каналізаційних труб
Редукція ущільнити.(Манжета)
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій (водо-, електропостачання, каналізаційної системи) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матері алів не повинно перевищувати п'ятде сяти відсотків суми, зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ :
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Кількість

Од. виміру.

1

шт.

Кількість

Од. виміру.

1

шт.

Додаток 2.5
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
ВСТАНОВЛЕННЯ ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ "ПРЕМІУМ"
74950004

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1:30:00
Кількість

1. Основні роботи
Доставка товару містом

1

Розпакування товару в присутності замовника

1

Доопрацювання системи водопостачання

1

Доопрацювання системи каналізації
Переміщення та встановлення техніки на підготовлене місце

1
1
1

Демонтаж транспортувальних кріплень
Підключення техніки
Вирівнювання техніки за рівнем

1

Установка механічної системи"АКВАСТОП" або фільтра

1

Герметизація з’єднань

1
1
1

1

Перевірка роботи на різних режимах
Консультація майстра

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Варіанти аксесуару:
Аквастоп

Кількість

Од. виміру.

1

шт.

1

шт.

або
Фільтр або магнітний пом'якшувач води

2.1. Матеріали для підключення до системи водопостачання
Варіанти підключення:

Кількість

Од. виміру.

Водовідвід

1

шт.

Кран
Шланг заливний (до 5 метрів)

1
1

шт.
шт.

До металевих труб

або

Кількість

Од. виміру.

Труба металопластикова (до 5 метрів)

1

шт.

Кран
Кут перехідний

1

шт.

1
1

шт.
шт.

Кількість

Од. виміру.

1

шт.

Тройник комбінований

1
1

шт.
шт.

Відвід (Косинець) 90 град або Відвід (Косинець) 45 град
адаптер (муфта)

2
1

шт.
шт.

Кількість

Од. виміру.

1

шт.

З'еднувач зливного шланга

1
1

шт.
шт.

Хомут черв'ячний (металевий)

1

шт.

Кількість

Од. виміру.

Трійник ПП 50х50х45 або Трійник ПП 40х40х45 укр

1

шт.

Труба канал-а ПП ф 40мм, L=500мм укр

1

шт.

Редукція ущільнити.(Манжета)

2

шт.

До металопластикових труб

Трійник перехідної
або
До пластикових труб
Труба PN (до 5 метрів)
Кран

2.2. Матеріали для підключення до системи каналізації
Варіанти підключення:
До інсталяції
Сифон
Шланг зливний (до 3 метрів)

або
До каналізаційних труб

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій (водо-, електропостачання, каналізаційної системи) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кі лькість використовуваних при наданні послуги мате рі алі в не повинно перевищувати п'ятдесяти відсотків суми, зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ :
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо на підста ві чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.6
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
В СТАНОВЛЕННЯ ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ "МАКСИМУМ"
74950005

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1:20:00
Кількість

1. Основні роботи
Доставка товару містом

1

Розпакування товару в присутності замовника
Доопрацювання системи водопостачання

1
1

Доопрацювання системи каналізації

1

Переміщення та встановлення техніки на підготовлене місце

1

Демонтаж транспортувальних кріплень

1

Підключення техніки

1

Вирівнювання техніки за рівнем

1

Герметизація з’єднань

1

Перевірка роботи на різних режимах
Консультація майстра

1
1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
2.1. Матеріали для підключення до системи водопостачання
Варіанти підключення:

Кількість

Од. виміру.

Водовідвід

1

шт.

Кран
Шланг заливний (до 5 метрів)

1
1

шт.
шт.

До металевих труб

або

Кількість

Од. виміру.

Труба металопластикова (до 5 метрів)
Кран

1

шт.

1

шт.

Кут перехідний
Трійник перехідної

1
1

шт.
шт.

До металопластикових труб

або

Кількість

Од. виміру.

Труба PN (до 5 метрів)
Кран

1

шт.

1

шт.

Тройник комбінований
Відвід (Косинець) 90 град або Відвід (Косинець) 45 град

1

шт.

2
1

шт.
шт.

До пластикових труб

адаптер (муфта)

2.2. Матеріали для підключення до системи каналізації
Варіанти підключення:

Кількість

Од. виміру.

Сифон

1

шт.

Шланг зливний (до 3метрів)

1

шт.

З'еднувач зливного шланга
Хомут черв'ячний (металевий)

1
1

шт.
шт.

До інсталяції

або

Кількість

Од. виміру.

Трійник ПП 50х50х45 або Трійник ПП 40х40х45 укр

1

шт.

Труба канал-а ПП ф 40мм, L=500мм укр

1

шт.

Редукція ущільнити.(Манжета)

2

шт.

До каналізаційних труб

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій (водо-, електропостачання, каналізаційної системи) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кі лькість використовуваних при наданні послуги мате рі алі в не повинно перевищувати п'ятдесяти відсотків суми, зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ :
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.7
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
ВСТАНОВЛЕННЯ ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ "СТАНДАРТ"
74950006

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

799 грн.
1:10:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста
Розпакування товару в присутності замовника

1
1

Доопрацювання системи водопостачання

1

Переміщення та встановлення техніки на підготовлене місце

1

Демонтаж транспортувальних кріплень
Підключення техніки

1
1

Вирівнювання техніки за рівнем

1

Герметизація з’єднань

1

Перевірка роботи на різних режимах
Консультація майстра

1
1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
2.1. Матеріали для підключення до системи водопостачання
Варіанти підключення:

Кількість

Од. виміру.

Водовідвід

1

шт.

Кран

1

шт.

Шланг заливний (до 5 метрів)

1

шт.

Кількість

Од. виміру.

Труба металопластикова (до 5 метрів)

1

шт.

Кран

1

шт.

Кут перехідний
Трійник перехідної

1
1

шт.
шт.

До металевих труб

або
До металопластикових труб

або

Кількість

Од. виміру.

Труба PN (до 5 метрів)

1

шт.

Кран
Тройник комбінований

1

шт.

1

шт.

Відвід (Косинець) 90 град або Відвід (Косинець) 45 град
адаптер (муфта)

2
1

шт.
шт.

Кількість

Од. виміру.

До пластикових труб

2.2. Матеріали для підключення до системи каналізації
Варіанти підключення:
До інсталяції
Хомут черв'ячний (металевий)
або
До каналізаційних труб
Редукція ущільнити.(Манжета)
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій (водо-, електропостачання, каналізаційної системи) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кі лькість використовуваних при наданні послуги мате рі алі в не повинно перевищувати п'ятдесяти відсотків суми, зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ :
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

1

шт.

Кількість

Од. виміру.

1

шт.

Додаток 2.8
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
В СТАНОВЛЕННЯ ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ "МІНІМУМ"
74901266

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

0:50:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Розпакування товару в присутності замовника

1

Переміщення та встановлення техніки на підготовлене місце

1

Демонтаж транспортувальних кріплень

1

Підключення техніки

1

Вирівнювання техніки за рівнем

1

Перевірка роботи на різних режимах

1

Герметизація з’єднань

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
2.1. Матеріали для підключення до системи каналізації
Варіанти підключення:
До інсталяції
Хомут черв'ячний (металевий)
або
До каналізаційних труб
Редукція ущільнити.(Манжета)
Д ОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій (водо -, електропостачання, каналізаційної системи) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядуванн я з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо прав ильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матері алів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місц і.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матері алів не повинно перевищувати п'ятде сяти відсотків суми, зазначеної у вартості пак ету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матері али які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо на підставі чинного прейскурант у цін підрядника.

Кількість

Од. виміру.

1

шт.

Кількість

Од. виміру.

1

шт.

Додаток 2.9
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
В СТАНОВЛЕННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ВОДОНАГРІВАЧА "ПРЕМІУМ"
74950007

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1:20:00
Кількість

1. Основні роботи
Доставка товару містом

1

Розпакування товару в присутності замовника

1

Доопрацювання системи водопостачання

1

Доопрацювання системи електропостачання

1

Прокладка окремо відкритої електропроводки для підключення приладу

1

Установка і підключення автомата живлення в розподільному щиті або окремо (дрібні роботи)

1

Монтаж накопичувального водонагрівача

1

Підключення з використанням деталей з комплекту

1

Вирівнювання техніки за рівнем

1

Перевірка роботи на різних режимах

1

Герметизація з'єднань

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Варіанти аксесуару:

Кількість

Трубка силіконова для клапана (до 2 метрів)

Од. виміру.

1

шт.

Кількість

Од. виміру.

Кріпленя для кабеля

15

шт.

Дюбель з прямокутним крюком або анкер

2

шт.

Варіант матеріалу кріплення:

2.1. Матеріали для підключення до системи водопостачання
Варіанти підключення:

Кількість

Од. виміру.

Водовідвід

2

шт.

Ніпель (Бочонок)

2

шт.

Кран

2

шт.

Підводка сталь (до 1.5 метрів)

2

шт.

Кількість

Од. виміру.

До металевих труб

або
До металопластикових труб
Труба металопластикова (до 4 метрів)

4

м.

Кран

2

шт.

Тройник проміжний або Водовідвід

2

шт.

Муфта проміжна

4

шт.

Кількість

Од. виміру.

або
До пластикових труб
Труба PN (до 4 метрів)

4

м.

Кран

2

шт.

Тройник комбінований

2

шт.

Відвід (Косинець) 90 град або Відвід (Косинець) 45 град

6

шт.

адаптер (муфта) або муфта комбінована під ключ

2

шт.

2.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:

Кількість

Од. виміру.

Вилка трьохконтактна

1

шт.

Розетка накладна з бризгозахист

1

шт.

Кількість

Од. виміру.

Автомат 16А або 25А

1

шт.

Коробка під автомат

1

шт.

Кількість

Од. виміру.

1

шт.

До точки електроживлення

або

Варіанти підключення:
Матеріал електролінії
Кабель 3x1,5 або 3x2,5 (до 5 метрів)
Д ОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій (водо-, електропостачання, каналізаційної системи) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядуванн я з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консульта ція Замовника щодо прав ильної та безпечної експлуатації виробу.

Д О УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матері алів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матері алів не повинно перевищувати п'ятдесяти відсотків суми, зазнач еної у вартості пакету послуги. Може
виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матері али які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо н а підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.10
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

В СТАНОВЛЕННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ВОДОНАГРІВАЧА "МАКСИМУМ"
74950008

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1:00:00
Кількість

1. Основні роботи
Доставка товару містом

1

Розпакування товару в присутності замовника

1

Доопрацювання системи водопостачання

1

Монтаж накопичувального водонагрівача

1

Підключення з використанням деталей з комплекту

1

Вирівнювання техніки за рівнем

1

Перевірка роботи на різних режимах

1

Герметизація з'єднань

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Варіанти аксесуару:

Кількість

Трубка силіконова для клапана (до 2 метрів)
Варіант матеріалу кріплення:
Дюбель з прямокутним крюком або анкер

Од. виміру.

1

шт.

Кількість

Од. виміру.

2

шт.

2.1. Матеріали для підключення до системи водопостачання
Варіанти підключення:

Кількість

Од. виміру.

Водовідвід

2

шт.

Ніпель (Бочонок)

2

шт.

Кран

2

шт.

Підводка сталь (до 1.5 метрів)

2

шт.

Кількість

Од. виміру.

До металевих труб

або
До металопластикових труб
Труба металопластикова (до 4 метрів)

4

м.

Кран

2

шт.

2

шт.

Тройник проміжний або Водовідвід
Муфта проміжна
або
До пластикових труб

4

шт.

Кількість

Од. виміру.

Труба PN (до 4 метрів)

4

м.

Кран

2

шт.

Тройник комбінований

2

шт.

Відвід (Косинець) 90 град або Відвід (Косинець) 45 град

6

шт.

адаптер (муфта) або муфта комбінована під ключ

2

шт.

2.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:

Кількість

Од. виміру.

Вилка трьохконтактна

1

шт.

Кабель 3x1,5 або 3x2,5 (до 2 метрів)

1

шт.

До точки електроживлення

Д ОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій (водо -, електропостачання, каналізаційної системи) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядуванн я з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо прав ильної та безпечної експлуатації виробу.

Д О УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матері алів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місц і.
Загаль на кількість використовуваних п ри наданні послуги матері алів не повинно перевищувати п'ятдесяти відсотків суми, зазначеної у вартості пакету послуги. Може
виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матері али які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.11
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74901284

ВСТАНОВЛЕННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ВОДОНАГРІВАЧА "МІНІМУМ"
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

659 грн.
0:30:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Розпакування товару в присутності замовника

1

Монтаж накопичувального водонагрівача

1

Вирівнювання техніки за рівнем

1

Підключення з використанням деталей з комплекту

1

Підключення до водопостачання

1

Перевірка роботи на різних режимах

1

Герметизація з'єднань

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Варіанти аксесуару:
Трубка силіконова для клапана (до 2 метрів)
Варіант матеріалу кріплення:
Дюбель з прямокутним крюком або анкер

Кількість

Од. виміру.

1

шт.

Кількість

Од. виміру.

2

шт.

Кількість

Од. виміру.

2.1. Матеріали для підключення до системи водопостачання
Варіанти підключення:
До металевих труб
Підводка сталь (до 1.5 метрів)
або
До металопластикових труб

2

шт.

Кількість

Од. виміру.

Труба металопластикова (до 3 метрів)

3

м.

Муфта проміжна

4

шт.

Кількість

Од. виміру.

або
До пластикових труб
Труба PN (до 3 метрів)

3

м.

Відвід (Косинець) 90 град або Відвід (Косинець) 45 град

2

шт.

адаптер (муфта) або муфта комбінована під ключ

2

шт.

2.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:

Кількість

Од. виміру.

Вилка трьохконтактна

1

шт.

Кабель 3x1,5 або 3x2,5 (до 2 метрів)

1

шт.

До точки електроживлення

ДОДАТКОВ А ІНФОРМ АЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ :
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій (водо-, електропостачання, каналізаційної системи) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.
Д О УВАГ И ЗАМОВ НИК А!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів не повинно перевищувати п'ятдесяти відсотків суми, зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕ ННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.12
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74950010

ВСТАНОВЛЕННЯ ГАЗОВОЇ ПЛИТИ "ПРЕМІУМ"
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1:10:00
Кількість

1. Основні роботи
Доставка товару містом

1

Розпакування товару в присутності замовника

1

Демонтаж Старої газової плити

1

Переміщення та встановлення техніки на підготовлене місце

1

Підключення з використанням деталей з комплекту

1

Підключення газового приладу

1

Герметизація з'єднань

1

Встановлення газосигналізатора

1

Вирівнювання техніки за рівнем

1

Перевірка роботи на різних режимах

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Варіанти аксесуару:
Газосигналізатор

Кількість

Од. виміру.

1

шт.

Кількість

Од. виміру.

1
1
1
Кількість
1
1
1

шт.
шт.
шт.
Од. виміру.
шт.
шт.
шт.

2.1. Матеріали для підключення газової техніки
Варіанти підключення:
До газової труби
Шланг газовий ПВХ (до 2 метрів)
Ніпель(бочонок)
Коліно (Куточок)
або
Шланг газовий сільфон (до 2 метрів)
Діелектрична муфта
Коліно (Куточок)
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій, газового крану в оселі. (водо-, електропостачання, каналізаційної системи, газової магістралі) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів не повинно перевищувати п'ятдесяти відсотків суми, зазнач еної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо н а підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.13
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

ВСТАНОВЛЕННЯ ГАЗОВОЇ ПЛИТИ "МАКСИМУМ"
74950011

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1:00:00
Кількість

1. Основні роботи
Доставка товару містом

1

Розпакування товару в присутності замовника

1

Демонтаж Старої газової плити
Переміщення та встановлення техніки на підготовлене місце

1
1

Підключення з використанням деталей з комплекту
Підключення газового приладу

1
1

Герметизація з'єднань
Вирівнювання техніки за рівнем

1
1

Перевірка роботи на різних режимах

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
2.1. Матеріали для підключення газової техніки
Варіанти підключення:
До газової труби
Шланг газовий ПВХ (до 2 метрів)
Ніпель(бочонок)
Коліно (Куточок)
або
Шланг газовий сільфон (до 2 метрів)
Діелектрична муфта
Коліно (Куточок)
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій, газового крану в оселі. (водо-, електропостачання, каналізаційної системи, газової магістралі) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів не повинно перевищувати п'ятдесяти відсотків суми, зазнач еної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо н а підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Кількість

Од. виміру.

1
1
1
Кількість
1
1
1

шт.
шт.
шт.
Од. виміру.
шт.
шт.
шт.

Додаток 2.14
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74950012

ВСТАНОВЛЕННЯ ГАЗОВОЇ ПЛИТИ "СТАНДАРТ"
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

0:50:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Розпакування товару в присутності замовника

1

Демонтаж старої газової плити

1

Переміщення та встановлення техніки на підготовлене місце

1

Підключення з використанням деталей з комплекту

1

Підключення газового прилад у

1

Герметизація з'єднань

1

Вирівнювання техніки за рівнем

1

Перевірка роботи на різних режимах

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
2.1. Матеріали для підключення газової техніки
Варіанти підключення:
До газової труби
Шланг газовий ПВХ (до 2 метрів)
Ніпель(бочонок)
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій, газового крану в оселі. (водо-, електропостачання, каналізаційної системи, газової магістралі) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів не повинно перевищувати п'ятде сяти відсотків суми, зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Кількіс ть

Од. виміру.

1
1

шт.
шт.

Додаток 2.15
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74901274

ВСТАНОВЛЕННЯ ГАЗОВОЇ ПЛИТИ "МІНІМУМ"
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

0:40:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста
Розпакування товару в присутності замовника

1
1

Переміщення та встановлення техніки на підготовлене місце

1

Підключення з використанням деталей з комплекту

1

Підключення газового приладу

1

Герметизація з'єднань
Вирівнювання техніки за рівнем

1
1

Перевірка роботи на різних режимах

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
2.1. Матеріали для підключення газової техніки
Варіанти підключення:
До газової труби
Шланг газовий ПВХ (до 2 метрів)
Ніпель(бочонок)
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій, газового крану в оселі. (водо-, електропостачання, каналізаційної системи, газової магістралі) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів не повинно перевищувати п'ятде сяти відсотків суми, зазна ченої у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо н а підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Кількість

Од. виміру.

1
1

шт.
шт.

Додаток 2.16
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74950013

В СТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПЛИТИ "ПРЕМІУМ"
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1:50:00
Кількість

1. Основні роботи
Доставка товару містом

1

Розпакування товару в присутності замовника

1

Демонтаж техніки та старого устаткування

1

Доопрацювання системи електропостачання

1

Прокладка окремої лінії електроживлення (до 7 метрів)

1

Установка і підключення автомата живлення в розподільному щиті або окремо (дрібні роботи)

1

Переміщення та встановлення техніки на підготовлене місце

1

Підключення з використанням деталей з комплекту

1

Виготовлення і підключення електрошнура з вилкою до електроплити

1

Підключення роз'ємів до електричного прилад у

1

Монтаж розетки для електроплити

1

Вирівнювання техніки за рівнем

1

Перевірка роботи на різних режимах

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Варіант ма теріалу кріплення:
Кріпленя для кабеля

Кількіс ть
15

Од. виміру.
шт.

Кількіс ть

Од. виміру.

1
1

шт.
шт.

Кількіс ть

Од. виміру.

1

шт.

1

шт.

1

шт.

2.1. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:
Ма теріал електролінії

Кабель 3*4 (до 7 метрів)
Автомат захисту
Варіанти підключення:
До точки електроживлення

Вилка і розетка25 А (комплект)
або
Вилка і розетка32 А (комплект)
або
Вилка і розетка40 А (комплект)
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій, газового крану в оселі. (водо-, електропостачання, каналізаційної системи, газової магістралі) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів не повинно перевищувати п'ятдесяти відсотків суми, зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.17
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74950014

В СТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПЛИТИ "МАКСИМУМ"
ВАРТІСТЬВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1:20:00
Кількість

1. Основні роботи
Доставка товару містом

1

Розпакування товару в присутності замовника

1

Демонтаж техніки та старого устаткування

1

Переміщення та встановлення техніки на підготовлене місце

1

Підключення з використанням деталей з комплекту

1

Виготовлення і підключення електрошнура з вилкою до електроплити

1

Підключення роз'ємів до електричного прилад у

1

Монтаж розетки для електроплити

1

Вирівнювання техніки за рівнем

1

Перевірка роботи на різних режимах

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
2.1. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:
До точки електроживлення

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 3*4 ( до 2 метрів)

1

шт.

Вилка і розетка25 А (комплект)

1

шт.

1

шт.

1

шт.

або
Вилка і розетка32 А (комплект)
або
Вилка і розетка40 А (комплект)
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій, газового крану в оселі. (водо-, електропостачання, каналізаційної системи, газової магістралі) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів не повинно перевищувати п'ятдесяти відсотків суми, зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.18
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74950015

В СТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПЛИТИ "СТАНДАРТ"
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1:20:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Розпакування товару в присутності замовника

1

Переміщення та встановлення техніки на підготовлене місце

1

Підключення з використанням деталей з комплекту

1

Виготовлення і підключення електрошнура з вилкою до електроплити

1

Підключення роз'ємів до електричного прилад у

1

Монтаж розетки для електроплити

1

Вирівнювання техніки за рівнем

1

Перевірка роботи на різних режимах

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
2.1. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 3*4 (до 2 метрів)

1

шт.

Вилка і розетка25 А (комплект)

1

шт.

1

шт.

1

шт.

До точки електроживлення

або
Вилка і розетка32 А (комплект)
або
Вилка і розетка40 А (комплект)
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій, газового крану в оселі. (водо-, електропостачання, каналізаційної системи, газової магістралі) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів не повинно перевищувати п'ятдесяти відсотків суми, зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.19
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74901271

В СТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПЛИТИ "МІНІМУМ"
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1:00:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Розпакування товару в присутності замовника

1

Переміщення та встановлення техніки на підготовлене місце

1

Підключення з використанням деталей з комплекту

1

Виготовлення і підключення електрошнура з вилкою до електроплити

1

Підключення роз'ємів до електричного прилад у

1

Вирівнювання техніки за рівнем

1

Перевірка роботи на різних режимах

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
2.1. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:
До точки електроживлення

Кабель 3*4 (до 2 метрів)
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій, газового крану в оселі. (водо-, електропостачання, каналізаційної системи, газової магістралі) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів не повинно перевищувати п'ятде сяти відсотків суми, зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Кількіс ть

Од. виміру.

1

шт.

Додаток 2.20
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74902472

СТАНДАРТНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ СУШИЛЬНИХ МАШИН
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

0:30:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Розпакування товару в присутності замовника

1

Переміщення та встановлення техніки на підготовлене місце або на підставку

1

Підключення з використанням деталей з комплекту

1

Вирівнювання техніки за рівнем

1

Перевірка роботи на різних режимах

1

Герметизація з'єднань

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Варіант ма теріалу кріплення:

Кріплення
2.1. Матеріали для підключення до системи каналізації
Варіанти підключення:
До інсталяції
Хомут черв'ячний (металевий)
або
До каналізаційних труб
Редукція ущільнити.(Манжета)
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій (водо-, електропостачання, каналізаційної системи) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів не повинно перевищувати п'ятде сяти відсотків суми, зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Кількіс ть

Од. виміру.

4

шт.

Кількіс ть

Од. виміру.

1

шт.

Кількіс ть

Од. виміру.

1

шт.

Додаток 2.21
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74901277

ВСТАНОВЛЕННЯ КУХОННОЙ ВИТЯЖКИ "МІНІМУМ"
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

0:45:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Розпакування товару в присутності замовника

1

Підвіс витяжки

1

Вирівнювання техніки за рівнем

1

Підключення витяжки (без підключення повітропроводів)

1

Підключення витяжки до електро живлення

1

Перевірка роботи на різних режимах

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Варіант ма теріалу кріплення:
Кріплення

Кількіс ть

Од. виміру.

4

шт.

Кількіс ть

Од. виміру.

1

шт.

2.1. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:
До точки електроживлення
Вилка трьохконтактна
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій (водо-, електропостачання, каналізаційної системи, вентиляційних отворів) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядуванн я з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місц і.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів не повинно перевищувати п'ятде сяти відсотків суми, зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.22
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

ВСТАНОВЛЕННЯ КУХОННОЙ ВИТЯЖКИ "СТАНДАРТ"
74901278

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1:00:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Розпакування товару в присутності замовника

1

Демонтаж старої витяжки

1

Підвіс витяжки

1

Вирівнювання техніки за рівнем

1

Підключення к иснуючей сістеме повитроводів

1

Монтаж декоративного кожуха на витяжку (прі наявності)

1

Підключення витяжки до електро живлення

1

Перевірка роботи на різних режимах

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Кількіс ть

Од. виміру.

Кріплення

Варіант ма теріалу кріплення:

4

шт.

Термо лента (до 1 метру)

1

шт.

Кількіс ть

Од. виміру.

1

шт.

2.1. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:
До точки електроживлення
Вилка трьохконтактна
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій (водо-, електропостачання, каналізаційної системи, вентиляційних отворів) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів не повинно перевищувати п'ятде сяти відсотків суми, зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.23
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74904434

ВСТАНОВЛЕННЯ КУХОННОЙ ВИТЯЖКИ "МАКСИМУМ"
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1:30:00
Кількість

1. Основні роботи
Доставка товару містом

1

Розпакування товару в присутності замовника

1

Демонтаж старої витяжки

1

Підвіс витяжки

1

Вирівнювання техніки за рівнем

1

Встановлення та підключення алюм.гофрір.повітровод

1

Монтаж торцевої решітки

1

Монтаж декоративного кожуха на витяжку (прі наявності)

1

Підключення витяжки до електро живлення

1

Перевірка роботи на різних режимах

1

Консультація майстра

1

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення

Кількість

Од. виміру.

Кількіс ть

Од. виміру.

Кріплення

8

шт.

Термо лента (до 1 метру)

1

шт.

Кількіс ть

Од. виміру.

1
1
1

шт.
шт.
шт.

Кількіс ть

Од. виміру.

1

шт.

Варіант ма теріалу кріплення:

2.1. Матеріали для підключення до вентиляційного отвору
Варіанти підключення:
До вентиляційного отво ру

Алюм.гофрір.повітровод (до 3 метрів)
Накладка настінна пластик
Редуктор перехідний пластик
2.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:
До точки електроживлення
Вилка трьохконтактна
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій (водо-, електропостачання, каналізаційної системи, вентиляційних отворів) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів не повинно перевищувати п'ятдесяти відсотків суми, зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.24
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
ВСТАНОВЛЕННЯ КУХОННОЙ ВИТЯЖКИ "ПРЕМІУМ"
74901279

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

2:00:00
Кількість

1. Основні роботи
Доставка товару містом
Розпакування товару в присутності замовника

1
1

Демонтаж старої витяжки

1

Підвіс витяжки
Вирівнювання техніки за рівнем

1
1

Встановлення та підключення пластікових повитроводів

1

Монтаж торцевої решітки
Монтаж декоративного кожуха на витяжку (прі наявності)
Підключення витяжки до електроживлення

1
1
1

Перевірка роботи на різних режимах
Консультація майстра

1
1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Варіант матеріалу кріплення:

Кількість

Од. виміру.

Кріплення

8

шт.

Термо лента (до 1 метру)

1

шт.

Кількість

Од. виміру.

1
2
4
1
1
1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Кількість

Од. виміру.

1

шт.

2.1. Матеріали для підключення до вентиляційного отвору
Варіанти підключення:
До вентиляційного отвору

Канал повітровода пластик (до 2 метрів)
Тримач повітровода пластик
Коліно пластик
Накладка настінна пластик
З'єднувач повітровода пластик
Редуктор перехідний пластик
2.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:
До точки електроживлення
Вилка трьохконтактна
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій (водо-, електропостачання, каналізаційної системи, вентиляційних отворів) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів не повинно перевищувати п'ятдесяти відсотків суми, зазнач еної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо н а підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.25
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74901281

ВСТАНОВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА МІНІМУМ
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

0:20:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Розпакування товару в присутності замовника

1

Переміщення та встановлення техніки на підготовлене місце

1

Перевірка на витік фреону

1

Підключення з використанням деталей з комплекту
Вирівнювання техніки за рівнем

1
1

Перевірка роботи на різних режимах

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій (водо-, електропостачання, каналізаційної системи) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядуванн я з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місц і.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів не повинно перевищувати п'ятде сяти відсотків суми, зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у ва ртість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.26
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74903670

В СТАНОВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА СТАНДАРТ
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

0:45:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Розпакування товару в присутності замовника

1

Переміщення та встановлення техніки на підготовлене місце

1

Перевірка на витік фреону

1

Перенавес дверей холодильника

1

Підключення з використанням деталей з комплекту

1

Вирівнювання техніки за рівнем

1

Перевірка роботи на різних режимах

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій (водо-, електропостачання, каналізаційної системи) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів не повинно перевищувати п'ятде сяти відсотків суми, зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.27
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74950042

ВСТАНОВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА МАКСИМУМ
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1:30:00
Кількість

1. Основні роботи
Доставка товару містом

1

Розпакування товару в присутності замовника

1

Переміщення та встановлення техніки на підготовлене місце

1

Перевірка точок підключення

1

Перевірка на витік фреону

1

Перенавес дверей холодильника

1

Підключення з використанням деталей з комплекту

1

Вирівнювання техніки за рівнем

1

Перевірка роботи на різних режимах

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій (водо-, електропостачання, каналізаційної системи) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів не повинно перевищувати п'ятде сяти відсотків суми, зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.28
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74901904

СТАНДАРТНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА ТИПУ SIDE BY SIDE
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1:00:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Розпакування товару в присутності замовника

1

Демонтаж транспортувальних кріплень

1

Часткове розбирання техніки при установці

1

Зняття, установка дверей холодильника типу Side by side (за комплект)

1

Переміщення та встановлення техніки на підготовлене місце

1

Перевірка на витік фреону

1

Вирівнювання техніки за рівнем

1

Перевірка роботи на різних режимах

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Д ОДАТКОВ А ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУ ГУ :
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій (водо-, електропостачання, каналізаційної системи) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.
Д О УВАГ И ЗАМОВ НИК А!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів не повинно перевищувати п'ятде сяти відсотків суми, зазначеної у вартості пакету послуги. Може
виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.29
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

Доопрацювання води для підкл. холодильника SBS
74901282

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)

1:30:00
Кількість

ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Прокладка труб ки 1 / 4 "з поліетилену (до 10 метрів )

1

Підключення холодильника до води

1

Підключення з використанням деталей з комплекту

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Варіант ма теріалу кріплення:
Кріплення

Кількіс ть

Од. виміру.

4

шт.

2.1. Матеріали для підключення до системи водопостачання
Варіанти підключення:

Кількіс ть

Од. виміру.

Водовідвід

1

шт.

Кран

1

шт.

Кількіс ть

Од. виміру.

До металевих труб

або
До металоплас тикових труб
Труба металопластикова (до 2 метрів)

2

м.

Кран

1

шт.

Кут перехідний

1

шт.

Трійник перехідної

1

шт.

Кількіс ть

Од. виміру.

або
До пластикових труб
Труба PN (до 2 метрів)

2

м.

Кран

1

шт.

Тройник комбінований

1

шт.

Відвід (Косинець) 90 град або Відвід (Косинець) 45 град

2

шт.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій (водо-, електропостачання, каналізаційної системи) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів не повинно перевищувати п'ятдесяти відсотків суми, зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.30
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74901272

СТАНДАРТНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ВБУДОВАНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПОВЕРХНІ (незалежної)
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)

1:30:00
Кількість

ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Розпакування товару в присутності замовника

1

Переміщення та встановлення техніки на підготовлене місце

1

Підключення з використанням деталей з комплекту

1

Виготовлення і підключення електрошнура з вилкою до електроплити

1

Підключення роз'ємів до електричного прилад у

1

Монтаж розетки для електроплити

1

Перевірка роботи на різних режимах

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
2.1. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 3*4 (до 2 метрів)

1

шт.

Вилка і розетка25 А (комплект)

1

шт.

1

шт.

1

шт.

До точки електроживлення

або
Вилка і розетка32 А (комплект)
або
Вилка і розетка40 А (комплект)
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій, газового крану в оселі. (водо-, електропостачання, каналізаційної системи, газової магістралі) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів не повинно перевищувати п'ятдесяти відсотків суми, зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.31
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

СТАНДАРТНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ВБУДОВАНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ДУХОВКИ (незалежної)
74901273

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)

0:30:00
Кількість

ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Розпакування товару в присутності замовника

1

Підключення з використанням деталей з комплекту

1

Підключення роз'ємів до електричного прилад у

1

Виготовлення і підключення електрошнура з вилкою до електро духовки

1

Встановлення вбудованої техніки в підготовлене місце

1

Перевірка роботи на різних режимах

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Варіант ма теріалу кріплення:
Кріплення

Кількіс ть

Од. виміру.

4

шт.

2.1. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:

Кількіс ть

Од. виміру.

Вилка трьохконтактна

1

шт.

Кабель 3*1,5 або Кабель 3*2,5 (до 2 метрів)

1

шт.

До точки електроживлення

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій, газового крану в оселі. (водо -, електропостачання, каналізаційної системи, газової магістралі) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядуванн я з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місц і.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів не повинно перевищувати п'ятде сяти відсотків суми, зазначеної у вартості пак ету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо на підставі чинного прейскурант у цін підрядника.

Додаток 2.32
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
СТАНДАРТНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ВБУДОВАНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПОВЕРХНІ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ДУХОВКИ (залежні)
74901971

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)

1:30:00
Кількість

ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Розпакування товару в присутності замовника

1

Підключення з використанням деталей з комплекту

1

Підключення роз'ємів до електричного прилад у

1

Виготовлення і підключення електрошнура з вилкою до електроплити

1

Перевірка роботи на різних режимах

1

Монтаж розетки для електроплити

1

Встановлення вбудованої техніки в підготовлене місце

1

Перевірка роботи на різних режимах

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Варіант ма теріалу кріплення:
Кріплення

Кількіс ть

Од. виміру.

4

шт.

2.1. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 3*4 (до 2 метрів)

1

шт.

Вилка і розетка25 А (комплект)

1

шт.

1

шт.

1

шт.

До точки електроживлення

або
Вилка і розетка32 А (комплект)
або
Вилка і розетка40 А (комплект)
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій, газового крану в оселі. (водо-, електропостачання, каналізаційної системи, газової магістралі) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів не повинно перевищувати п'ятдесяти відсотків суми, зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.33
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
СТАНДАРТНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ВБУДОВАНОЇ ГАЗОВОЇ ПОВЕРХНІ
74901275

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)

0:45:00
Кількість

ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Розпакування товару в присутності замовника

1

Підключення з використанням деталей з комплекту

1

Встановлення вбудованої техніки в підготовлене місце

1

Підключення газового прилад у

1

Герметизація з'єднань

1

Перевірка роботи на різних режимах

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
2.1. Матеріали для підключення газової техніки
Варіанти підключення:

Кількіс ть

Од. виміру.

Шланг газовий ПВХ (до 2 метрів)

1

шт.

Ніпель(бочонок)

1

шт.

Коліно (Куточок)

1

шт.

До газової труби

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій, газового крану в оселі. (водо-, електропостачання, каналізаційної системи, газової магістралі) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів не повинно перевищувати п'ятде сяти відсотків суми, зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.34
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
СТАНДАРТНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ВБУДОВАНОЇ ГАЗОВОЇ ДУХОВКИ
74901276

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)

0:35:00
Кількість

ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Розпакування товару в присутності замовника

1

Підключення з використанням деталей з комплекту

1

Встановлення вбудованої техніки в підготовлене місце

1

Підключення газового прилад у

1

Герметизація з'єднань

1

Перевірка роботи на різних режимах

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Варіант ма теріалу кріплення:
Кріплення

Кількіс ть

Од. виміру.

4

шт.

2.1. Матеріали для підключення газової техніки
Варіанти підключення:

Кількіс ть

Од. виміру.

Шланг газовий (до 2 метрів)

1

шт.

Трійник металлевий

1

шт.

Ніпель(бочонок)

1

шт.

Кількіс ть

Од. виміру.

Вилка трьохконтактна

1

шт.

Кабель 3*1,5 (до 2 метрів)

1

шт.

До газової труби

2.2 Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:
До точки електроживлення

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій, газового крану в оселі. (водо-, електропостачання, каналізаційної системи, газової магістралі) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів не повинно перевищувати п'ятдесяти відсотків суми, зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.35
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
СТАНДАРТНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОТОЧНОГО ВОДОНАГРІВАЧА

74901283

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1:00:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Розпакування товару в присутності замовника

1

Доопрацювання системи водопостачання

1

Монтаж проточного водонагрівача

1

Підключення з використанням деталей з комплекту

1

Вирівнювання техніки за рівнем

1

Перевірка роботи на різних режимах

1

Герметизація з'єднань
Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Варіант ма теріалу кріплення:

Кількіс ть

Од. виміру.

4

шт.

Кількіс ть

Од. виміру.

Водовідвід

2

шт.

Ніпель (Бочонок)

2

шт.

Кран

2

шт.

Підводка сталь (до 1.5 метрів)

2

шт.

Кількіс ть

Од. виміру.

Кріплення

2.1. Матеріали для підключення до системи водопостачання
Варіанти підключення:
До металевих труб

або
До металоплас тикових труб
Труба металопластикова (до 4 метрів)

4

м.

Кран

2

шт.

Тройник проміжний або Водовідвід

2

шт.

Муфта проміжна

4

шт.

Кількіс ть

Од. виміру.

або
До пластикових труб
Труба PN (до 4 метрів)

4

м.

Кран

2

шт.

Тройник комбінований

2

шт.

Відвід (Косинець) 90 град або Відвід (Косинець) 45 град

6

шт.

адаптер (муфта) або муфта комбінована під ключ

2

шт.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій (водо-, електропостачання, каналізаційної системи) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішн ьоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місц і.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів не повинно перевищувати п'ятдесяти відсотків с уми, зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.36
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
СТАНДАРТНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ НВЧ-ПЕЧІ (кронштейн купується додатково)

74905191

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

0:30:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Монтаж кронштейнів (комплект) кронштейн купується додатково

1

Встановлення НВЧ на кронштейн

1

Підключення з використанням деталей з комплекту

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій (водо-, електропостачання, каналізаційної системи) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів не повинно перевищувати п'ятде сяти відсотків суми, зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.37
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
Доопрацювання системи електропостачання для підключення приладу

74901263

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1:30:00

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Пробивання, свердління отворів

1

Прокладання відкритої проводки (до 10 метрів)

1

Прокладка коробу під електропроводку (до 5 метрів)

1

Прокладка гофротруби ПВХ (с зондом) (до 5 метрів)

1

Монтажні роботи в електрощитку для підключення електрозахисного пристрою (Автомат вимикач)

1

Встановлення, заміна електрозахисного пристрою (Автомат вимикач)

1

Встановлення накладної розетки

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Кількіс ть

Од. виміру.

Кріплення

Варіант ма теріалу кріплення:

30

шт.

Кабельний канал (до 5 метрів)

1

шт.

Труба гофрована ПВХ (с зондом) (до 5 метрів)

1

шт.

Кількіс ть

Од. виміру.

Автомат вимикач

1

шт.

Кабель електро живлення (до 10 метрів)

1

шт.

Розетка накладна з бризгозахистом

1

шт.

2.1. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:
Ма теріал електролінії

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій (водо-, електропостачання, каналізаційної системи) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів не повинно перевищувати п'ятдесяти відсотків суми, зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.38
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74901264

ДООПРАЦЮВАННЯ СИСТЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИЛАДУ
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ (грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1:30:00

1. Основні роботи
Часткове доопрацювання чавунних або пластикових труб
Демонтаж строго сифона
Прокладка труб каналізації (до 0,5 метрів)
Встановлення сифона з відведенням під злив
Встановлення відведення для СМА
Організація стаціонарного зливу
Подовження зливного шланга

1
1
1
1
1
1
1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
2.1. Матеріали для підключення до системи каналізації
Варіанти підключення:
До інсталяції
Сифон
Шланг зливний (до 3метрів)
З'еднувач зливного шланга
Хомут черв'ячний (металевий)
або
До каналізаційних труб
Трійник ПП 50х50х45 або Трійник ПП 40х40х45 укр
Труба канал-а ПП ф 40мм, L=500мм укр
Редукція ущільнити.(Манжета)
Відведення каналізаційне пп 40*45 град.
Відведення каналізаційне пп 40*87 град.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій (водо-, електропостачання, каналізаційної системи) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквар тирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуа тації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місц і.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів не повинно перевищувати п'ятде сяти відсотків суми, зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо н а підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Кількість

Од. виміру.

1
1
1
1

шт.
шт.
шт.
шт.

Кількість

Од. виміру.

1
1
2
1
1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Додаток 2.39
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74901220

Демонтаж побутової техніки
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ

0:30:00
Кількість

1. Основні роботи
Демонтаж побутової техніки

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій (водо-, електропостачання, каналізаційної системи) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядуванн я з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) по демонтажу велико побутової техніки (СМА, ПММ, Водонагрівачі, вбудована техніка) за 1 одиницю та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
В вартість пакету не включені послуги по демонтажу кліматтехніка (кондиціонери).
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів не повинно перевищувати п'ятде сяти відсотків суми, зазна ченої у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Послуги (додаткові роботи) та матеріали які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо н а підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.40
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
В СТАНОВЛЕННЯ ТВ "ПРЕМІУМ"
74950074

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1:30:00
Кількість

1. Основні роботи
Доставка товару містом

1

Розпакування товару в присутності замовника

1

Монтаж кронштейна для ТВ

1

Монтаж телевізора на настінний кронштейн

1

Підключення пристрою до електромережі, антени та wifi

1

Прокладка кабелю з маскування (за 1 метр)

2

Підключення з використанням деталей з комплекту

1

Налаштування ТВ-каналів

1

Підключення AV-пристрою до ресивера, телевізора

1

Організація кабелів в джг ути

1

Демонстрація роботи AV-компонентів, консультація

1

Прокладка кабелю під плінтусом, підвісній стелі типу армстронг (за 1 метр)

2
або

Прокладка кабелю в кабель-каналі (за 1 метр)

2

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Кількіс ть

Од. виміру.

Коаксіальний кабель (до 2 метрів)

Варіанти аксесуару:

1

шт.

F-роз'єми, F-перехідники

5

шт.

Кількіс ть

Од. виміру.

10

шт.

1

шт.

Варіант ма теріалу кріплення:
Кріплення(болти d-4, 6, 8*20-60), стяжки пластикові, скоби і пластикові кліпси для кріплення проводів
Кабель-канал (до 2 метрів)
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:

Підвіс на кронштейн або встановлення на підставці / тумбі / стійці / полиці телевізора виконується за наявності у Замовника обладнання та підготовленого місця, обладнаного силовою (220 В) і антенною розетками та wifi.
Організація кабелів і проводів виконується в джгути оба з маскуванням в кабель-каналі, під плінтусом або над підвісною стелею типу армстронг якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після завершення встановлення технічний фахівець виконує налаштування телевізійних каналів (пошук теле-і радіоканалів та підключення до wifi мережі при наявності сигналу), також навчає Замовника основних функцій і правил безпечної експлуатації обладнання.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
АКС ЕСУАРИ, ЩО НЕ ВХО ДЯТЬ У ВАРТІСТЬ: Кронште йн, мере же вий фільтр, двійник-трійник мере же вий, перехідник "євро-азія" 220 В, мере же ві та міжблочні кабелі а також елементи стиків для маскування кабелів.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати

О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Підключення виконується проводами і кабелями, що входять В КО МПЛЕКТ постачання обладнання або є в наявності у Замовника.
У разі необхідності, додаткові аксесуари і роботи, після узгодже ння з замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.
У вартість не включені додаткові роботи (перестановка меблів та інше) тривалістю понад 5 хвилин.

Додаток 2.41
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
В СТАНОВЛЕННЯ ТВ "МАКСИМУМ"
74950075

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1:00:00
Кількість

1. Основні роботи
Доставка товару містом
Розпакування товару в присутності замовника

1
1

Монтаж кронштейна для ТВ

1

Монтаж телевізора на настінний кронштейн
Підключення пристрою до електромережі, антени та wifi

1
1

Прокладка кабелю без маскування (за 1 метр)
Підключення з використанням деталей з комплекту

2

Налаштування ТВ-каналів

1

Підключення AV-пристрою до ресивера, телевізора
Організація кабелів в джгути

1
1

Демонстрація роботи AV-компонентів на ТВ, консультація

1

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Варіанти аксесуару:
Коаксіальний кабель (до 2 метрів)
F-роз'єми, F-перехідники
Варіант матеріалу кріплення:
Кріплення(болти d-4, 6, 8*20-60), стяжки пластикові, скоби і пластикові кліпси для кріплення проводів

Кількість

Од. виміру.

1
5

шт.

Кількість

Од. виміру.

10

шт.

шт.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Підвіс на кронштейн або встановлення на підставці / тумбі / стійці / полиці телевізора виконується за наявності у Замовника о бладнання та підготовленого місця, обладнаного силовою (220 В) і антенною розетками та wifi.
Організація кабелів і проводів виконується в джгути оба з маскуванням в кабель-каналі, під плінтусом або над підвісною стелею типу армстронг якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після завершення встановлення технічний фахівець виконує налаштування телевізійних каналів (пошук теле-і радіоканалів та підключення до wifi мережі при наявності сигналу), також навчає Замовника основних функцій і правил безпечної експлуатації обладнання.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
АКС ЕСУАРИ, ЩО НЕ ВХО ДЯТЬ У ВАРТІСТЬ: Кронште йн, мере же вий фільтр, двійник -трійник мере же вий, перехідник "євро-азія" 220 В, мере же ві та міжблочні кабелі а також елементи стиків для маскування кабелів.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати

О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Підключення виконується проводами і кабелями, що входять В КО МПЛЕКТ постачання об ладнання або є в наявності у Замовника.
У разі необхідності, додаткові аксесуари і роботи, після узгодже ння з замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядн ика.
У вартість не включені додаткові роботи (перестановка меблів та інше) тривалістю понад 5 хвилин.

Додаток 2.42
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

В СТАНОВЛЕННЯ ТВ "СТАНДАРТ"
74950076

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

0:45:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Розпакування товару в присутності замовника

1

Монтаж кронштейна для ТВ та навіс телевізора на настінний кронштейн або встановлення ТВ на тумб у

1

Підключення пристрою до електромережі

1

Підключення з використанням деталей з комплекту

1

Організація кабелів в джг ути

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Варіант ма теріалу кріплення:
Кріплення(болти d-4, 6, 8*20-60), стяжки пластикові, скоби і пластикові кліпси для кріплення проводів

Кількіс ть

Од. виміру.

10

шт.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Підвіс на кронштейн або встановлення на підставці / тумбі / стійці / полиці телевізора виконується за наявності у Замовника обладнання та підготовленого місця, обладнаного силовою (220 В) і антенною розетками та wifi.
Організація кабелів і проводів виконується в джгути оба з маскуванням в кабель-каналі, під плінтусом або над підвісною стелею типу армстронг якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після завершення встановлення технічний фахівець виконує налаштування телевізійних каналів (пошук теле-і радіоканалів та підключення до wifi мережі при наявності сигналу), також навчає Замовника основних функцій і правил безпечної експлуатації обладнання.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
АКС ЕСУАРИ, ЩО НЕ ВХО ДЯТЬ У ВАРТІСТЬ: Кронште йн, мере же вий фільтр, двійник-трійник мере же вий, перехідник "євро-азія" 220 В, мере же ві та міжблочні кабелі а також елементи стиків для маскування кабелів.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати

О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Підключення виконується проводами і кабелями, що входять В КО МПЛЕКТ постачання обладнання або є в наявності у Замовника.
У разі необхідності, додаткові аксесуари і роботи, після узгодже ння з замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.
У вартість не включені додаткові роботи (перестановка меблів та інше) тривалістю понад 5 хвилин.

Додаток 2.43
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
В СТАНОВЛЕННЯ ДОМАШНЬОГО КІНОТЕАТРУ "ПРЕМІУМ"
74950017

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1:50:00
Кількість

1. Основні роботи
Доставка товару містом
Розпакування товару в присутності замовника

1
1

Підключення AV-пристрою до ресивера, телевізора

1

Підключення пристрою до електромережі та антени, wifi
Встановлення акустичних систем на підставці або підвісі з комплекту

1
1

Підключення пасивних акустичних систем
Підключення активного сабвуфера

1

Прокладка кабелю під плінтусом, підвісній стелі типу армстронг (за 1 метр)

15

1
або

Прокладка кабелю в кабель-каналі (за 1 метр)

15

Організація кабелів в джгути
Налаштування AV-ресивера на ТВ

1
1

Демонстрація роботи домашнього кінотеатру

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Варіант матеріалу кріплення:
Кріплення, стяжки пластикові, скоби і пластикові кліпси для кріплення проводів
Кабель-канал (до 15 метрів)

Кількість

Од. виміру.

50
15

шт.
м.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Пакет послуг має на увазі підключення AV-ресивера до існуючого (раніше встановленого) телевізора / проектора, іншого мультимедіа пристрою і виконується за наявності у Замовника підготовленого місця, обладнаного силовою (220 В) і антенною розетками та wifi.
Організація кабелів і проводів виконується в джгути оба з маскування в кабель -каналі, під плінтусом або над підвісною стелею типу армстронг якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після завершення установки технічний фахівець виконує налаштування AV-ресивера (пошук теле-і радіоканалів та підключення до wifi мережі при наявності сигналу) і навчає Замовника основних функцій і правил безпечної експлуатації обладнання.
Рекомендується попередньо замовити послугу ВИЇЗД СПЕЦІАЛІСТА ДЛЯ СКЛАДАННЯ КАЛЬКУЛЯЦІЇ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕХНІКИ.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
АКС ЕСУАРИ, ЩО НЕ ВХО ДЯТЬ У ВАРТІСТЬ: Кронште йн, мере же вий фільтр, двійник-трійник мере же вий, перехідник "євро-азія" 220 В, мере же ві та міжблочні кабелі а також елементи стиків для маскування кабелів.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Підключення виконується проводами і кабелями, що входять В КО МПЛЕКТ постачання обладнання або є в наявності у Замовника.
У разі необхідності, додаткові аксесуари і роботи, після узгодже ння з замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядн ика.
У вартість не включені додаткові роботи (перестановка меблів та інше) тривалістю понад 5 хвилин.

Додаток 2.44
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74901433

В СТАНОВЛЕННЯ ДОМАШНЬОГО КІНОТЕАТРУ "МАКСИМУМ"
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1:30:00
Кількість

1. Основні роботи
Доставка товару містом

1

Розпакування товару в присутності замовника

1

Підключення AV-пристрою до ресивера, телевізора

1

Підключення пристрою до електромережі та антени, wifi

1

Встановлення акустичних систем на підставці або підвісі з комплекту

1

Підключення пасивних акустичних систем

1

Підключення активного сабвуфера

1

Прокладка кабелю без маскування(за 1 метр)

15

Організація кабелів в джг ути

1

Налаштування AV-ресивера на ТВ

1

Демонстрація роботи домашнього кінотеатру

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Варіант ма теріалу кріплення:

Кріплення, стяжки пластикові, скоби і пластикові кліпси для кріплення проводів

Кількіс ть

Од. виміру.

30

шт.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Пакет послуг має на увазі підключення AV-ресивера до існуючого (раніше встановленого) телевізора / проектора, іншого мультимедіа пристрою і виконується за наявності у Замовника підготовленого місця, обладнаного силовою (220 В) і антенною розетками та wifi.
Організація кабелів і проводів виконується в джгути якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після завершення установки технічний фахівець виконує налаштування AV-ресивера (пошук теле-і радіоканалів та підключення до wifi мережі при наявності сигналу) і навчає Замовника основних функцій і правил безпечної експлуатації обладнання.
Рекомендується попередньо замовити послугу ВИЇЗД СПЕЦІАЛІСТА ДЛЯ СКЛАДАННЯ КАЛЬКУЛЯЦІЇ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕХНІКИ.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
АКС ЕСУАРИ, ЩО НЕ ВХО ДЯТЬ У ВАРТІСТЬ: Кронште йн, мере же вий фільтр, двійник-трійник мере же вий, перехідник "євро-азія" 220 В, мере же ві та міжблочні кабелі а також елементи стиків для маскування кабелів.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Підключення виконується проводами і кабелями, що входять В КО МПЛЕКТ постачання обладнання або є в наявності у Замовника.
У разі необхідності, додаткові аксесуари і роботи, після узгодже ння з замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.
У вартість не включені додаткові роботи (перестановка меблів та інше) тривалістю понад 5 хвилин.

Додаток 2.45
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74901432

ВСТАНОВЛЕННЯ ДОМАШНЬОГО КІНОТЕАТРУ типу "SOUNDBAR "
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1:00:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Розпакування товару в присутності замовника

1

Монтаж кронштейна домашнього кінотеатру

1

Підвіс або встановлення на тумб у домашнього кінотеатру

1

Підключення AV-пристрою до ресивера, телевізора

1

Підключення пристрою до електромережі та антени, wifi

1

Підключення активного сабвуфера

1

Організація кабелів в джг ути

1

Налаштування AV пристрою на телевізорі

1

Демонстрація роботи домашнього кінотеатру

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Варіант ма теріалу кріплення:
Кріплення, стяжки пластикові, скоби і пластикові кліпси для кріплення проводів

Кількіс ть

Од. виміру.

10

шт.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Пакет послуг має на увазі підключення AV-ресивера до існуючого (раніше встановленого) телевізора / проектора, іншого мультимедіа пристрою і виконується за наявності у Замовника підготовленого місця, обладнаного силовою (220 В) і антенною розетками та wifi.
Організація кабелів і проводів виконується в джгути якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після завершення установки технічний фахівець виконує налаштування AV-ресивера (пошук теле-і радіоканалів та підключення до wifi мережі при наявності сигналу) і навчає Замовника основних функцій і правил безпечної експлуатації обладнання.
Рекомендується попередньо замовити послугу ВИЇЗД СПЕЦІАЛІСТА ДЛЯ СКЛАДАННЯ КАЛЬКУЛЯЦІЇ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕХНІКИ.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
АКС ЕСУАРИ, ЩО НЕ ВХО ДЯТЬ У ВАРТІСТЬ: Кронште йн, мере же вий фільтр, двійник-трійник мере же вий, перехідник "євро-азія" 220 В, мере же ві та міжблочні кабелі а також елементи стиків для маскування кабелів.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Підключення виконується проводами і кабелями, що входять В КО МПЛЕКТ постачання обладнання або є в наявності у Замовника.
У разі необхідності, додаткові аксесуари і роботи, після узгодже ння з замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.
У вартість не включені додаткові роботи (перестановка меблів та інше) тривалістю понад 5 хвилин.

Додаток 2.46
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74901431

ЗБІРКА AV / PC МЕБЛІВ, ВСТАНОВЛЕННЯ AV-ТУМБИ
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ ПОСЛУГ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

0:45:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Збірка AV-PC Тумби/Стійки

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ
Пакет послуг передбачає збирання меблів тумба/стійка для (телевізорів, акустичні системи, AV-компонентів) чи складання стійки для персонального комп'ютера при наявності у Замовника підготовленого місця.
Пакет послуг поширюється на встановлення та підключення тумб з вбудованою акустикою.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
АКС ЕСУАРИ, ЩО НЕ ВХО ДЯТЬ У ВАРТІСТЬ: Мере же вий фільтр, двійник-трійник мере же вий, перехідник "євро-азія" 220 В, мере же ві та міжблочні кабелі а також елементи стиків для маскування кабелів.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Монтаж або комутація та налаштування персонального комп'ютера і периферійних пристроїв, AV-компонентів а також установка програмного забезпечення не проводиться.
У разі необхідності, додаткові аксесуари і роботи, після узгодже ння з замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.
У вартість не включені додаткові роботи (перестановка меблів та інше) тривалістю більше 5 хвилин.

Додаток 2.47
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
В ИЇЗД СПЕЦІАЛІСТА ДЛЯ СКЛАДАННЯ КАЛЬКУЛЯЦІЇ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕХНІКИ
74901530

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

0:20:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Консультаційні послуги, складання кошторису

1
1

Складання акту огляду

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ
Пакет послуг включає в себе консультування Замовника з питань, пов'язаних з установкою та складання плану робіт, калькуляцію витратних матеріалів та додаткових аксесуарів, складання кошторису на роботи та матеріали.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Монтаж або комутація та налаштування персонального комп'ютера і периферійних пристроїв, AV-компонентів а також установка програмного забезпечення не проводиться.
У вартість не включені додаткові роботи (перестановка меблів та інше) тривалістю біль ше 5 хвилин.

Додаток 2.48
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
В СТАНОВЛЕННЯ КОНДИЦІОНЕРА СПЛІТ- СИСТЕМИ (5000 - 9000 BTU) ЕКОНОМ
74950025

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

2:30:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Буріння отворів

1

Кріплення пластини (кронштейну) внутрішнього блоку (5000 -9000 BTU)

1

Сбірка сполучної арматури (трубка мідна, термоізоляція, дренаж, кабель, стрічка) до (3 метрів)

1

Буріння наскрізного отвору d (45, 55) мм

1

Встановлення внутрішнього блоку (5000-9000 BTU)

1

Прокладка сполучної арматури без маскування до (3 метрів)

1

Встановлення комплект кронштейнів для кондиціонера (5000 -9000 BTU)

1

Встановлення зовнішнього блоку (5000-9000 BTU)

1

Підключення та герметизація траси кондиціонера (вакумація)

1

Герметизація наскрізного отвору (монтажною піною)

1

Пуско-налагоджувальні роботи кондиціонера

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Кількіс ть

Од. виміру.

Комплект кронштейнів (2 шт)

Варіант ма теріалу кріплення:

1

шт.

Кріплення для внутрішнього блоку (5000 -9000 BTU) дюбель з саморізом

5

шт.

Кріплення для наружного блоку (5000-9000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)

4

шт.

Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер

6

шт.

Ізолента

1

шт.

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 5*1,5 до (4 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 1/4" (d 6 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 3/8" (d 9 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 6 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 9-10 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Шланг спіральний або Труб а металопластикова до (4 метрів)

1

шт.

Стрічка для т / ізоляції

1

шт.

2.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:
Міжблочні з'єднання

2.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 3*1,5 до (2 метрів)

1

шт.

Вилка трьохконтактна

1

шт.

До точки електроживлення

Д О ДАТКО ВА ІНФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:

Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого самоврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.
У ВАГА ЗАМО ВНИКУ!

У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджується з Замовником на місці.
Загальна кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Пакет передбачає установку в легкодоступному місці (з вікна) на капітальній стіні.
У разі необхідності монтажу з балкона (лоджії), додаткові роботи, після узгодження з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.
У вартість пакету не включений декоративний короб під міжблочні з'єднання, а також його установка.

Додаток 2.49
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74904440

ВСТАНОВЛЕННЯ КОНДИЦІОНЕРА СПЛІТ- СИСТЕМИ ( 5000- 9000 BTU ) МІНІМУМ
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

2:20:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Буріння отворів

1

Кріплення пластини (кронштейну) внутрішнього блоку (5000 -9000 BTU)

1

Сбірка сполучної арматури (трубка мідна, термоізоляція, дренаж, кабель, стрічка) до (3 метрів)

1

Буріння наскрізного отвору d (45, 55) мм

1

Встановлення внутрішнього блоку (5000-9000 BTU)

1

Прокладка сполучної арматури без маскування до (3 метрі в)

1

Прокладка сполучної арматури в декоративном коробі до (1 метру)

1

Встановлення комплект кронштейнів для кондиціонера (5000 -9000 BTU)

1

Встановлення зовнішнього блоку (5000 -9000 BTU)

1

Підключення та герметизація траси кондиціонера (вакумація)

1

Герметизація наскрізного отвору (монтажною піною)

1

Пуско-налагоджувальні роботи кондиціонера

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Кількіс ть

Од. виміру.

Комплект кронштейнів (2 шт)

Варіант ма теріалу кріплення:

1

шт.

Кріплення для внутрішнього блоку (5000 -9000 BTU) дюбель з саморізом

5

шт.

Кріплення для наружного блоку (5000-9000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)

4

шт.

Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер

6

шт.

Короб декоративний до (1 метру)

1

шт.

Ізолента

1

шт.

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 5*1,5 до (4 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 1/4" (d 6 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 3/8" (d 9 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 6 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 9-10 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Шланг спіральний або Труб а металопластикова до (4 метрів)

1

шт.

Стрічка для т / ізоляції

1

шт.

2.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:
Міжблочні з'єднання

2.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 3*1,5 до (2 метрів)

1

шт.

Вилка трьохконтактна

1

шт.

До точки електроживлення

ДО ДАТКО ВА ІНФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:

Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого самоврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.
УВАГА ЗАМО ВНИКУ!

У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджується з Замовником на місці.
Загальна кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Пакет передбачає установку в легкодоступному місці (з вікна) на капітальній стіні.
У разі необхідності монтажу з балкона (лоджії), додаткові роботи, після узгодження з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.50
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74950066

В СТАНОВЛЕННЯ КОНДИЦІОНЕРА СПЛІТ-СИСТЕМИ (12000-18000 BTU) ЕКОНОМ
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

2:30:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Буріння отворів

1

Кріплення пластини (кронштейну) внутрішнього блоку (12000-18000 BTU)

1

Сбірка сполучної арматури (трубка мідна, термоізоляція, дренаж, кабель, стрічка) до (3 метрів)

1

Буріння наскрізного отвору d (45, 55) мм

1

Встановлення внутрішнього блоку (12000 -18000 BTU)

1

Прокладка сполучної арматури без маскування до (3 метрів)

1

Встановлення комплект кронштейнів для кондиціонера (12000-18000 BTU)

1

Встановлення зовнішнього блоку (12000-18000 BTU)

1

Підключення та герметизація траси кондиціонера (вакумація)

1

Герметизація наскрізного отвору (монтажною піною)

1

Пуско-налагоджувальні роботи кондиціонера

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Кількіс ть

Од. виміру.

Комплект кронштейнів (2 шт)

Варіант ма теріалу кріплення:

1

шт.

Кріплення для внутрішнього блоку (12000-18000 BTU) дюбель з саморізом

5

шт.

Кріплення для наружного блоку (12000 -18000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)

4

шт.

Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер

6

шт.

Ізолента

1

шт.

2.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 5*1,5 до (4 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 1/4" (d 6 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 1/2" (d 9-12 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 6 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 9-12 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Шланг спіральний або Труб а металопластикова до (4 метрів)

1

шт.

Стрічка для т / ізоляції

1

шт.

Міжблочні з'єднання

2.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 3*1,5 до (2 метрів)

1

шт.

Вилка трьохконтактна

1

шт.

До точки електроживлення

Д О ДАТКО ВА ІНФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:

Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого самоврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.
У ВАГА ЗАМО ВНИКУ!

У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджується з Замовником на місці.
Загальна кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Пакет передбачає установку в легкодоступному місці (з вікна) на капітальній стіні.
У разі необхідності монтажу з балкона (лоджії), додаткові роботи, після узгодження з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.
У вартість пакету не включений декоративний короб під міжблочні з'єднання, а також його установка.

Додаток 2.51
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74950022

ВСТАНОВЛЕННЯ КОНДИЦІОНЕРА СПЛІТ-СИСТЕМИ (12000-18000 BTU) МІНІМУМ
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

2:55:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Буріння отворів
Кріплення пластини (кронштейну) внутрішнього блоку (12000-18000 BTU)

1
1

Сбірка сполучної арматури (трубка мідна, термоізоляція, дренаж, кабель, стрічка) до (3 метрів)

1

Буріння наскрізного отвору d (45, 55) мм

1

Встановлення внутрішнього блоку (12000-18000 BTU)

1

Прокладка сполучної арматури без маскування до (3 метрів)

1

Прокладка сполучної арматури в декоративном коробі до (1 метру)
Встановлення комплект кронштейнів для кондиціонера (12000-18000 BTU)

1
1

Встановлення зовнішнього блоку (12000-18000 BTU)

1

Підключення та герметизація траси кондиціонера (вакумація)

1

Герметизація наскрізного отвору (монтажною піною)
Пуско-налагоджувальні роботи кондиціонера

1
1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Варіант матеріалу кріплення:

Кількість

Од. виміру.

Комплект кронштейнів (2 шт)

1

шт.

Кріплення для внутрішнього блоку (12000-18000 BTU) дюбель з саморізом

5

шт.

Кріплення для наружного блоку (12000-18000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)

4

шт.

Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер

6

шт.

Короб декоративний до (1 метру)
Ізолента

1
1

шт.
шт.

Кількість

Од. виміру.

Кабель 5*1,5 до (4 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 1/4" (d 6 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 1/2" (d 9-12 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 6 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 9-12 мм) до (3 метрів)
Шланг спіральний або Труба металопластикова до (4 метрів)

1
1

шт.
шт.

Стрічка для т / ізоляції

1

шт.

2.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:
Міжблочні з'єднання

2.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:

Кількість

Од. виміру.

Кабель 3*1,5 до (2 метрів)

1

шт.

Вилка трьохконтактна

1

шт.

До точки електроживлення

ДО ДАТКО ВА ІНФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:

Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого самоврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.
УВАГА ЗАМО ВНИКУ!

У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджується з Замовником на місці.
Загальна кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Пакет передбачає установку в легкодоступному місці (з вікна) на капітальній стіні.
У разі необхідності монтажу з балкона (лоджії), додаткові роботи, після узгодження з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.52
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74950078

ВСТАНОВЛЕННЯ КОНДИЦІОНЕРА СПЛІТ-СИСТЕМИ (24 000 BTU) ЕКОНОМ
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

3:15:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Буріння отворів

1

Кріплення пластини (кронштейну) внутрішнього блоку (24000 BTU)

1

Сбірка сполучної арматури (трубка мідна, термоізоляція, дренаж, кабель, стрічка) до (3 метрів)

1

Буріння наскрізного отвору d (45, 55) мм

1

Встановлення внутрішнього блоку (24000 BTU)

1

Прокладка сполучної арматури без маскування до (3 метрів)

1

Встановлення комплект кронштейнів для кондиціонера (24000 BTU)

1

Встановлення зовнішнього блоку (24000 BTU)

1

Підключення та герметизація траси кондиціонера (вакумація)

1

Герметизація наскрізного отвору (монтажною піною)

1

Пуско-налагоджувальні роботи кондиціонера

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Кількіс ть

Од. виміру.

Комплект кронштейнів (2 шт)

Варіант ма теріалу кріплення:

1

шт.

Кріплення для внутрішнього блоку (24000 BTU) дюбель з саморізом

5

шт.

Кріплення для наружного блоку (24000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)

4

шт.

Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер

6

шт.

Ізолента

1

шт.

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 5*1,5-2,5 до (4 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 3/8" (d 9 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 5/8" (d 15 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 9-10 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 15 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Шланг спіральний або Труб а металопластикова до (4 метрів)

1

шт.

Стрічка для т / ізоляції

1

шт.

Кількіс ть

Од. виміру.

1

шт.

1

шт.

2.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:
Міжблочні з'єднання

2.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:
До точки електроживлення
Кабель 3*1,5-2,5 до (2 метрів)
Вилка трьохконтактна
ДО ДАТКО ВА ІНФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:

Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого самоврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.
УВАГА ЗАМО ВНИКУ!

У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджується з Замовником на місці.
Загальна кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Пакет передбачає установку в легкодоступному місці (з вікна) на капітальній стіні.
У разі необхідності монтажу з балкона (лоджії), додаткові роботи, після узгодження з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.
У вартість пакету не включений декоративний короб під міжблочні з'єднання, а також його установка.

Додаток 2.53
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74950023

В СТАНОВЛЕННЯ КОНДИЦІОНЕРА СПЛІТ-СИСТЕМИ (24 000 BTU) МІНІМУМ
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

3:15:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Буріння отворів
Кріплення пластини (кронштейну) внутрішнього блоку (24000 BTU)

1
1

Сбірка сполучної арматури (трубка мідна, термоізоляція, дренаж, кабель, стрічка) до (3 метрів)

1

Буріння наскрізного отвору d (45, 55) мм
Встановлення внутрішнього блоку (24000 BTU)
Прокладка сполучної арматури без маскування до (3 метрів)

1
1
1

Прокладка сполучної арматури в декоративном коробі до (1 метру)
Встановлення комплект кронштейнів для кондиціонера (24000 BTU)
Встановлення зовнішнього блоку (24000 BTU)

1
1
1

Підключення та герметизація траси кондиціонера (вакумація)

1

Герметизація наскрізного отвору (монтажною піною)
Пуско-налагоджувальні роботи кондиціонера

1
1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Варіант матеріалу кріплення:

Кількість

Од. виміру.

Комплект кронштейнів (2 шт)
Кріплення для внутрішнього блоку (24000 BTU) дюбель з саморізом

1
5

шт.
шт.

Кріплення для наружного блоку (24000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)
Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер

4
6

шт.
шт.

Короб декоративний до (1 метру)
Ізолента

1
1

шт.
шт.

2.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:

Кількість

Од. виміру.

Кабель 5*1,5-2,5 до (4 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 3/8" (d 9 мм) до (3 метрів)
Трубка мідна 5/8" (d 15 мм) до (3 метрів)

1
1

шт.
шт.

Термоізоляція (d 9-10 мм) до (3 метрів)
Термоізоляція (d 15 мм) до (3 метрів)

1
1

шт.
шт.

Шланг спіральний або Труба металопластикова до (4 метрів)

1

шт.

Стрічка для т / ізоляції

1

шт.

Кількість

Од. виміру.

1
1

шт.
шт.

Міжблочні з'єднання

2.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:
До точки електроживлення
Кабель 3*1,5-2,5 до (2 метрів)
Вилка трьохконтактна
Д О ДАТКО ВА ІНФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:

Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого самоврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.
У ВАГА ЗАМО ВНИКУ!

У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджується з Замовником на місці.
Загальна кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Пакет передбачає установку в легкодоступному місці (з вікна) на капітальній стіні.
У разі необхідності монтажу з балкона (лоджії), додаткові роботи, після узгодження з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.54
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
СТАНДАРТНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ КОНДИЦІОНЕРА СПЛІТ-СИСТЕМИ ( 5000- 9000 BTU )
74901285

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

4:30:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Буріння отворів

1

Кріплення пластини (кронштейну) внутрішнього блоку (5000-9000 BTU)

1

Сбірка сполучної арматури (трубка мідна, термоізоляція, дренаж, кабель, стрічка) до (5 метрів)

1

Буріння наскрізного отвору d (45, 55) мм

1

Встановлення внутрішнього блоку (5000-9000 BTU)

1

Прокладка сполучної армат ури без маскування до (5 метрів)

1

Прокладка сполучної арматури в декоративном коробі до (1 метру)

1

Встановлення комплект кронштейнів для кондиціонера (5000 -9000 BTU)

1

Встановлення зовнішнього блоку (5000 -9000 BTU)

1

Підключення та герметизація траси кондиціонера (вакумація)

1

Герметизація наскрізного отвору (монтажною піною)

1

Пуско-налагоджувальні роботи кондиціонера

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Кількіс ть

Од. виміру.

Комплект кронштейнів (2 шт)

Варіант ма теріалу кріплення:

1

шт.

Кріплення для внутрішнього блоку (5000 -9000 BTU) дюбель з саморізом

5

шт.

Кріплення для наружного блоку (5000-9000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)

4

шт.

Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер

6

шт.

Короб декоративний до (1 метру)

1

шт.

Ізолента

1

шт.

2.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 5*1,5 до (6 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 1/4" (d 6 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 3/8" (d 9 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 6 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 9-10 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Шланг спіральний або Труб а металопластикова до (6 метрів)

1

шт.

Стрічка для т / ізоляції

1

шт.

Міжблочні з'єднання

2.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 3*1,5 до (2 метрів)

1

шт.

Вилка трьохконтактна

1

шт.

До точки електроживлення

ДО ДАТКО ВА ІНФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:
Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого сам оврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності пр ибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.
УВАГА ЗАМО ВНИКУ!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначе ної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Пакет передбачає установку в ле гкодоступному місці (з вікна, балкона (лоджії) ) на капітальній стіні-пере городці.
У разі необхідності даткові роботи, після узгодже ння з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.55
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74901286

СТАНДАРТНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ КОНДИЦІОНЕРА СПЛІТ-СИСТЕМИ (12000-18000 BTU)
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

4:30:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Буріння отворів

1

Кріплення пластини (кронштейну) внутрішнього блоку (12000-18000 BTU)

1

Сбірка сполучної арматури (трубка мідна, термоізоляція, дренаж, кабель, стрічка) до (5 метрів)

1

Буріння наскрізного отвору d (45, 55) мм

1

Встановлення внутрішнього блоку (12000 -18000 BTU)

1

Прокладка сполучної арматури без маскування до (5 метрів)

1

Прокладка сполучної арматури в декоративном коробі до (1 метру)

1

Встановлення комплек кронштейнів для кондиціонера (12000-18000 BTU)

1

Встановлення зовнішнього блоку (12000-18000 BTU)

1

Підключення та герметизація траси кондиціонера (вакумація)

1

Герметизація наскрізного отвору (монтажною піною)

1

Пуско-налагоджувальні роботи кондиціонера

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Кількіс ть

Од. виміру.

Комплект кронштейнів (2 шт)

Варіант ма теріалу кріплення:

1

шт.

Кріплення для внутрішнього блоку (12000-18000 BTU) дюбель з саморізом

5

шт.

Кріплення для наружного блоку (12000 -18000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)

4

шт.

Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер

6

шт.

Короб декоративний до (1 метру)

1

шт.

Ізолента

1

шт.

2.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 5*1,5 до (6 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 1/4" (d 6 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 1/2" (d 9-12 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 6 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 9-12 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Шланг спіральний або Труб а металопластикова до (6 метрів)

1

шт.

Стрічка для т / ізоляції

1

шт.

Міжблочні з'єднання

2.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 3*1,5 до (2 метрів)

1

шт.

Вилка трьохконтактна

1

шт.

До точки електроживлення

Д О ДАТКО ВА ІНФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:
Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого самоврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.
У ВАГА ЗАМО ВНИКУ!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Пакет передбачає установку в ле гкодоступному місці (з вікна, балкона (лоджії) ) на капітальній стіні-пере городці.
У разі необхідності даткові роботи, після узгодже ння з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.56
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74901287

СТАНДАРТНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ КОНДИЦІОНЕРА СПЛІТ-СИСТЕМИ (24 000 BTU)
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

3:15:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Буріння отворів

1

Кріплення пластини (кронштейну) внутрішнього блоку (24000 BTU)

1

Сбірка сполучної арматури (трубка мідна, термоізоляція, дренаж, кабель, стрічка) до (5 метрів)

1

Буріння наскрізного отвору d (45, 55) мм

1

Встановлення внутрішнього блоку (24000 BTU)

1

Прокладка сполучної арматури без маскування до (5 метрів)

1

Прокладка сполучної арматури в декоративном коробі до (1 метру)

1

Встановлення комплект кронштейнів для кондиціонера (24000 BTU)

1

Встановлення зовнішнього блоку (24000 BTU)

1

Підключення та герметизація траси кондиціонера (вакумація)

1

Герметизація наскрізного отвору (монтажною піною)

1

Пуско-налагоджувальні роботи кондиціонера

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Кількіс ть

Од. виміру.

Комплект кронштейнів (2 шт)

Варіант ма теріалу кріплення:

1

шт.

Кріплення для внутрішнього блоку (24000 BTU) дюбель з саморізом

5

шт.

Кріплення для наружного блоку (24000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)

4

шт.

Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер

6

шт.

Короб декоративний до (1 метру)

1

шт.

Ізолента

1

шт.

2.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 5*1,5-2,5 до (6 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 3/8" (d 9 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 5/8" (d 15 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 9-10 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 15 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Шланг спіральний або Труб а металопластикова до (6 метрів)

1

шт.

Стрічка для т / ізоляції

1

шт.

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 3*1,5-2,5 до (2 метрів)

1

шт.

Вилка трьохконтактна

1

шт.

Міжблочні з'єднання

2.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:
До точки електроживлення

ДО ДАТКО ВА ІНФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:
Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого самоврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.
УВАГА ЗАМО ВНИКУ!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Пакет передбачає установку в ле гкодоступному місці (з вікна, балкона (лоджії) ) на капітальній стіні-пере городці.
У разі необхідності даткові роботи, після узгодже ння з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.57
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
СТАНДАРТНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ КОНДИЦІОНЕРА СПЛІТ-СИСТЕМИ (5000-9000 BTU) З ШТРОБУВАННЯМ СТІН (ДОВЖИНА ШТРОБИ ДО 2 -Х МЕТРІВ)
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
74903896
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
3:30:00
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
Кількість
1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Штробування стін під сполучну арматуру (цегла, бетон) до (2 метрів)

1

Буріння отворів

1

Кріплення пластини (кронштейну) внутрішнього блоку (5000 -9000 BTU)

1

Сбірка сполучної арматури (трубка мідна, термоізоляція, дренаж, кабель, стрічка) до (5 метрів)

1

Буріння наскрізного отвору d (45, 55) мм

1

Встановлення внутрішнього блоку (5000-9000 BTU)

1

Прокладка сполучної арматури без маскування до (5 метрів)

1

Встановлення комплект кронштейнів для кондиціонера (5000 -9000 BTU)

1

Встановлення зовнішнього блоку (5000 -9000 BTU)

1

Підключення та герметизація траси кондиціонера (вакумація)

1

Герметизація наскрізного отвору (монтажною піною)

1

Пуско-налагоджувальні роботи кондиціонера

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Кількіс ть

Од. виміру.

Комплект кронштейнів (2 шт)

Варіант ма теріалу кріплення:

1

шт.

Кріплення для внутрішнього блоку (5000 -9000 BTU) дюбель з саморізом

5

шт.

Кріплення для наружного блоку (5000-9000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)

4

шт.

Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер

6

шт.

Ізолента

1

шт.

2.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 5*1,5 до (6 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 1/4" (d 6 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 3/8" (d 9 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 6 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 9-10 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Шланг спіральний або Труб а металопластикова до (6 метрів)

1

шт.

Стрічка для т / ізоляції

1

шт.

Міжблочні з'єднання

2.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 3*1,5 до (2 метрів)

1

шт.

Вилка трьохконтактна

1

шт.

До точки електроживлення

ДО ДАТКО ВА ІНФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:
Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого самоврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.
УВАГА ЗАМО ВНИКУ!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Пакет передбачає установку в ле гкодоступному місці (з вікна, балкона (лоджії) ) на капітальній стіні-пере городці.
У разі необхідності даткові роботи, після узгодже ння з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.
У вартість пакету не включений декоративний короб під міжблочні з'єднання, а також його установка.

Додаток 2.58
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
СТАНДАРТНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ КОНДИЦІОНЕРА СПЛІТ-СИСТЕМИ (12000-18000 BTU) З ШТРОБУВАННЯМ СТІН (ДОВЖИНА ШТРОБИ ДО 2-Х МЕТРІВ)
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
74903897
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
5:00:00
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
Кількість
1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Штробування стін під сполучну арматуру (цегла, бетон) до (2 метрів)

1

Буріння отворів

1

Кріплення пластини (кронштейну) внутрішнього блоку (12000- 18000 BTU)

1

Сбірка сполучної арматури (трубка мідна, термоізоляція, дренаж, кабель, стрічка) до (5 метрів)

1

Буріння наскрізного отвору d (45, 55) мм

1

Встановлення внутрішнього блоку (12000 - 18000 BTU)

1

Прокладка сполучної арматури без маскування до (5 метрів)

1

Встановлення комплект кронштейнів для кондиціонера (12000- 18000 BTU)

1

Встановлення зовнішнього блоку (12000- 18000 BTU)

1

Підключення та герметизація траси кондиціонера (вакумація)

1

Герметизація наскрізного о твору (монтажною піною)

1

Пуско-налагоджувальні роботи кондиціонера

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Кількіс ть

Од. виміру.

Комплект кронштейнів (2 шт)

Варіант ма теріалу кріплення:

1

шт.

Кріплення для внутрішнього блоку (12000- 18000 BTU) дюбель з саморізом

5

шт.

Кріплення для наружного блоку (12000 - 18000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)

4

шт.

Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер

6

шт.

Ізолента

1

шт.

2.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 5*1,5 до (6 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 1/4" (d 6 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 1/2" (d 9-12 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 6 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 9-12 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Шланг спіральний або Труб а металопластикова до (6 метрів)

1

шт.

Стрічка для т / ізоляції

1

шт.

Міжблочні з'єднання

2.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 3*1,5 до (2 метрів)

1

шт.

Вилка трьохконтактна

1

шт.

До точки електроживлення

ДО ДАТКО ВА ІНФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:
Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого самоврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.
УВАГА ЗАМО ВНИКУ!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Пакет передбачає установку в ле гкодоступному місці (з вікна, балкона (лоджії) ) на капітальній стіні-пере городці.
У разі необхідності даткові роботи, після узгодже ння з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.
У вартість пакету не включений декоративний короб під міжблочні з'єднання, а також його установка.

Додаток 2.59
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
СТАНДАРТНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ КОНДИЦІОНЕРА СПЛІТ-СИСТЕМИ (24 000 BTU) З ШТРОБУВАННЯМ СТІН (ДОВЖИНА ШТРОБИ ДО 2-Х МЕТРІВ)
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
4:30:00
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
Кількість
1. Основні роботи
74903898

Виїзд в межах міста

1

Штробування стін під сполучну арматуру (цегла, бетон) до (2 метрів)

1

Буріння отворів

1

Кріплення пластини (кронштейну) внутрішнього блоку (24000 BTU)

1

Сбірка сполучної арматури (трубка мідна, термоізоляція, дренаж, кабель, стрічка) до (5 метрів)

1

Буріння наскрізного отвору d (45, 55) мм

1

Встановлення внутрішнього блоку (24000 BTU)

1

Прокладка сполучної арматури без маскування до (5 метрів)

1

Встановлення комплект кронштейнів для кондиціонера (24000 BTU)

1

Встановлення зовнішнього блоку (24000 BTU)

1

Підключення та герметизація траси кондиціонера (вакумація)

1

Герметизація наскрізного отвору (монтажною піною)

1

Пуско-налагоджувальні роботи кондиціонера

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Кількіс ть

Од. виміру.

Комплект кронштейнів (2 шт)

Варіант ма теріалу кріплення:

1

шт.

Кріплення для внутрішнього блоку (24000 BTU) дюбель з саморізом

5

шт.

Кріплення для наружного блоку (24000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)

4

шт.

Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер

6

шт.

Ізолента

1

шт.

2.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 5*1,5-2,5 до (6 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 3/8" (d 9 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 5/8" (d 15 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 9-10 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 15 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Шланг спіральний або Труб а металопластикова до (6 метрів)

1

шт.

Стрічка для т / ізоляції

1

шт.

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 3*1,5-2,5 до (2 метрів)

1

шт.

Вилка трьохконтактна

1

шт.

Міжблочні з'єднання

2.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:
До точки електроживлення

ДО ДАТКО ВА ІНФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:
Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого самоврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.
УВАГА ЗАМО ВНИКУ!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Пакет передбачає установку в ле гкодоступному місці (з вікна, балкона (лоджії) ) на капітальній стіні-пере городці.
У разі необхідності даткові роботи, після узгодже ння з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.
У вартість пакету не включений декоративний короб під міжблочні з'єднання, а також його установка.

Додаток 2.60
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
ВСТАНОВЛЕННЯ КОНДИЦІОНЕРА СПЛІТ-СИСТЕМИ (5000-9000 BTU) ПІД ЧАС РЕМОНТУ 1-Й ЄТАП З ШТРОБУВАННЯМ СТІН (ДОВЖИНА ШТРОБИ ДО 2-Х МЕТРІВ)
74903890

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

3:20:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Штробування стін під сполучну арматуру (цегла, бетон) до (2 метрів)

1

Буріння отворів

1

Сбірка сполучної арматури (трубка мідна, термоізоляція, дренаж, кабель, стрічка) до (5 метрів)

1

Буріння наскрізного отвору d (45, 55) мм

1

Прокладка сполучної арматури без маскування до (5 метрів)

1

Встановлення комплект кронштейнів для кондиціонера (5000-9000 BTU)

1

Встановлення зовнішнього блоку (5000 -9000 BTU)

1

Герметизація наскрізного отвору (монтажною піною)

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Кількіс ть

Од. виміру.

Комплект кронштейнів (2 шт)

Варіант ма теріалу кріплення:

1

шт.

Кріплення для внутрішнього блоку (5000 -9000 BTU) дюбель з саморізом

5

шт.

Кріплення для наружного блоку (5000-9000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)

4

шт.

Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер

6

шт.

Ізолента

1

шт.

2.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 5*1,5 до (6 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 1/4" (d 6 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 3/8" (d 9 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 6 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 9, 10 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Шланг спіральний або Труб а металопластикова до (6 метрів)

1

шт.

Стрічка для т / ізоляції

1

шт.

Міжблочні з'єднання

2.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
ДО ДАТКО ВА ІНФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:
Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого сам оврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.
УВАГА ЗАМО ВНИКУ!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місц і.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Пакет передбачає установку в ле гкодоступному місці (з вікна, балкона (лоджії) ) на капітальній стіні-пере городці.
У разі необхідності даткові роботи, після узгодже ння з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін п ідрядника.
У вартість пакету не включений декоративний короб під міжблочні з'єднання, а також його установка.

Додаток 2.61
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
ВСТАНОВЛЕННЯ КОНДИЦІОНЕРА СПЛІТ-СИСТЕМИ (12000-18000 BTU) ПІД ЧАС РЕМОНТУ 1-Й ЄТАП З ШТРОБУВАННЯМ СТІН (ДОВЖИНА ШТРОБИ ДО 2-Х МЕТРІВ)
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
74903892
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
3:30:00
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
Кількість
1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Штробування стін під сполучну арматуру (цегла, бетон) до (2 метрів)

1

Буріння отворів

1

Сбірка сполучної арматури (трубка мідна, термоізоляція, дренаж, кабель, стрічка) до (5 метрів)

1

Буріння наскрізного отвору d (45, 55) мм

1

Прокладка сполучної арматури без маскування до (5 метрів)

1

Встановлення комплект кронштейнів для кондиціонера (12000-18000 BTU)

1

Встановлення зовнішнього блоку (12000-18000 BTU)

1

Герметизація наскрізного отвору (монтажною піною)

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Кількіс ть

Од. виміру.

Комплект кронштейнів (2 шт)

Варіант ма теріалу кріплення:

1

шт.

Кріплення для внутрішнього блоку (12000-18000 BTU) дюбель з саморізом

5

шт.

Кріплення для наружного блоку (12000 -18000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)

4

шт.

Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер

6

шт.

Ізолента

1

шт.

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 5*1,5 до (6 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 1/4" (d 6 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 1/2" (d 9-12 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 6 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 9-12 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Шланг спіральний або Труб а металопластикова до (6 метрів)

1

шт.

Стрічка для т / ізоляції

1

шт.

2.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:
Міжблочні з'єднання

2.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
ДО ДАТКО ВА ІНФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:
Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого самоврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.
УВАГА ЗАМО ВНИКУ!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Пакет передбачає установку в ле гкодоступному місці (з вікна, балкона (лоджії) ) на капітальній стіні-пере городці.
У разі необхідності даткові роботи, після узгодже ння з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника. У
вартість пакету не включений декоративний короб під міжблочні з'єднання, а також його установка.

Додаток 2.62
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
ВСТАНОВЛЕННЯ КОНДИЦІОНЕРА СПЛІТ-СИСТЕМИ (24 000 BTU) ПІД ЧАС РЕМОНТУ 1-Й ЄТАП З ШТРОБУВАННЯМ СТІН (ДОВЖИНА ШТРОБИ ДО 2-Х МЕТРІВ)
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
3:50:00
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
Кількість
1. Основні роботи
74903894

Виїзд в межах міста

1

Штробування стін під сполучну арматуру (цегла, бетон) до (2 метрів)

1

Буріння отворів

1

Сбірка сполучної арматури (трубка мідна, термоізоляція, дренаж, кабель, стрічка) до (5 метрів)

1

Буріння наскрізного отвору d (45, 55) мм

1

Прокладка сполучної арматури без маскування до (5 метрів)

1

Встановлення комплект кронштейнів для кондиціонера (24 000 BTU)

1

Встановлення зовнішнього блоку (24 000 BTU)

1

Герметизація наскрізного отвору (монтажною піною)

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Кількіс ть

Од. виміру.

Комплект кронштейнів (2 шт)

Варіант ма теріалу кріплення:

1

шт.

Кріплення для внутрішнього блоку (24 000 BTU) дюбель з саморізом

5

шт.

Кріплення для наружного блоку (24 000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)

4

шт.

Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер

6

шт.

Ізолента

1

шт.

2.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 5*1,5-2,5 до (6 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 3/8" (d 9 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 5/8" (d 15 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 9, 10 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 15 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Шланг спіральний або Труб а металопластикова до (6 метрів)

1

шт.

Стрічка для т / ізоляції

1

шт.

Міжблочні з'єднання

2.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
ДО ДАТКО ВА ІНФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:
Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого самоврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.
УВАГА ЗАМО ВНИКУ!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначе ної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Пакет передбачає установку в ле гкодоступному місці (з вікна, балкона (лоджії) ) на капітальній стіні-пере городці.
У разі необхідності даткові роботи, після узгодже ння з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.
У вартість пакету не включений декоративний короб під міжблочні з'єднання, а також його установка.

Додаток 2.63
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74903891

В СТАНОВЛЕННЯ КОНДИЦІОНЕРА СПЛІТ-СИСТЕМИ (5000-9000 BTU) 2-Й ЄТАП
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1:10:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста
Підготовчі роботи при установці внутрішнього блоку на 2-етапі

1
1

Буріння отворів

1

Кріплення пластини (кронштейну) внутрішнього блоку (5000-9000 BTU)
Встановлення внутрішнього блоку (5000-9000 BTU)

1
1

Підключення та герметизація траси кондиціонера (вакумація)
Пуско-налагоджувальні роботи кондиціонера

1
1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Варіант матеріалу кріплення:
Ізолента
Кріплення для внутрішнього блоку (5000-9000 BTU) дюбель з саморізом

Кількість

Од. виміру.

1
5

шт.
шт.

Кількість

Од. виміру.

1

шт.

Кількість

Од. виміру.

1
1

шт.
шт.

2.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:
Міжблочні з'єднання
Стрічка для т / ізоляції

2.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:
До точки електроживлення
Кабель 3*1,5 до (2 метрів)
Вилка трьохконтактна
Д О ДАТКО ВА ІНФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:
Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого сам оврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатац ії виробу.
У ВАГА ЗАМО ВНИКУ!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місц і.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Пакет передбачає установку в ле гкодоступному місці (з вікна, балкона (лоджії) ) на капітальній стіні-пере городці.
У разі необхідності даткові роботи, після узгодже ння з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядн ика. У
вартість пакету не включений декоративний короб під міжблочні з'єднання, а також його установка.

Додаток 2.64
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
ВСТАНОВЛЕННЯ КОНДИЦІОНЕРА СПЛІТ-СИСТЕМИ (12000-18000 BTU) 2-Й ЄТАП
74903893

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1:20:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Підготовчі роботи при установці внутрішнього блоку на 2 -етапі

1

Буріння отворів

1

Кріплення пластини (кронштейну) внутрішнього блоку (12000-18000 BTU)

1

Встановлення внутрішнього блоку (12000 -18000 BTU)

1

Підключення та герметизація траси кондиціонера (вакумація)

1

Пуско-налагоджувальні роботи кондиціонера

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Кількіс ть

Од. виміру.

Ізолента

1

шт.

Кріплення для внутрішнього блоку (12000-18000 BTU) дюбель з саморізом

5

шт.

Кількіс ть

Од. виміру.

1

шт.

Варіант ма теріалу кріплення:

2.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:
Міжблочні з'єднання
Стрічка для т / ізоляції

2.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 3*1,5 до (2 метрів)

1

шт.

Вилка трьохконтактна

1

шт.

До точки електроживлення

ДО ДАТКО ВА ІНФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:
Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого самоврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.
УВАГА ЗАМО ВНИКУ!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Пакет передбачає установку в ле гкодоступному місці (з вікна, балкона (лоджії) ) на капітальній стіні-пере городці.
У разі необхідності даткові роботи, після узгодже ння з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.
У вартість пакету не включений декоративний короб під міжблочні з'єднання, а також його установка.

Додаток 2.65
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
ВСТАНОВЛЕННЯ КОНДИЦІОНЕРА СПЛІТ-СИСТЕМИ (24 000 BTU) 2-Й ЄТАП
74903895

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1:30:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста
Підготовчі роботи при установці внутрішнього блоку на 2-етапі

1
1

Буріння отворів
Кріплення пластини (кронштейну) внутрішнього блоку (24 000 BTU)

1
1

Встановлення внутрішнього блоку (24 000 BTU)

1

Підключення та герметизація траси кондиціонера (вакумація)
Пуско-налагоджувальні роботи кондиціонера

1
1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Варіант матеріалу кріплення:
Ізолента
Кріплення для внутрішнього блоку (24 000 BTU) дюбель з саморізом

Кількість

Од. виміру.

1
5

шт.
шт.

Кількість

Од. виміру.

1

шт.

2.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:
Міжблочні з'єднання
Стрічка для т / ізоляції

2.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:

Кількість

Од. виміру.

Кабель 3*1,5-2,5 до (2 метрів)

1

шт.

Вилка трьохконтактна

1

шт.

До точки електроживлення

Д О ДАТКО ВА ІНФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:
Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого сам оврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.
У ВАГА ЗАМО ВНИКУ!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначе ної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Пакет передбачає установку в ле гкодоступному місці (з вікна, балкона (лоджії) ) на капітальній стіні-пере городці.
У разі необхідності даткові роботи, після узгодже ння з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.
У вартість пакету не включений декоративний короб під міжблочні з'єднання, а також його установка.

Додаток 2.66
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

ПРОФІЛАКТИКА КОНДИЦІОНЕРІВ СПЛІТ-СИСТЕМ
74901288

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ПРОФІЛАКТИКИ

1:00:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста
Діагностика кондиціонера
Перевірка роботи кондиціонера
Консультація майстра
2. Роботи, що здійснюються при профілактиці кондиціонерів

1
1
1
1

Розбирання внутрішнього блоку кондиціонера

1

Чищення фільтрів внутрішнього блоку кондиціонера

1

Очищення випарника внутрішнього блоку кондиціонера

1

Очищення лопастей вентилятора внутрішнього блоку кондиціонера

1

Дезінфекція елементів внутрішнього блоку

1

Протока, чистка дренажу

1

Розбирання зовнішнього блоку кондиціонера

1

Очищення теплообмінника зовнішнього блоку кондиціонера

1

Вимірювання тиску системи

1

Дозаправка кондиціонера фреоном

1

Перевірка відповідності електроживлення вимогам виробу

1

2.1. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Кількіс ть

Од. виміру.

Фреон R-410 до (300 грам)

Варіант ма теріалу:

1

шт.

Фреон R-22 до (300 грам)

1

шт.

Д О ДАТКО ВА ІНФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:
Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Профілактика здійснюється до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Профілактика здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого самоврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Після профілактики приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.
У ВАГА ЗАМО ВНИКУ!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Пакет передбачає профілактику в ле гкодоступному місці (з вікна, балкона (лоджії) ) на капітальній стіні-пере городці.
У разі необхідності даткові роботи, після узгодже ння з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.67
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
Встановлення кондиціонера 7000-9000 BTU
74905880

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

03:00:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Буріння отворів

1

Кріплення пластини (кронштейну) внутрішнього блоку (5000-9000 BTU)

1

Сбірка сполучної арматури (трубка мідна, термоізоляція, дренаж, кабель, стрічка) до (5 метрів)

1

Буріння наскрізного отвору d (45, 55) мм
Встановлення внутрішнього блоку (5000-9000 BTU)

1
1

Прокладка сполучної арматури без маскування до (5 метрів)

1

Прокладка сполучної арматури в декоративном коробі до (1 метру)

1

Встановлення комплект кронштейнів для кондиціонера (5000-9000 BTU)
Встановлення зовнішнього блоку (5000-9000 BTU)

1
1

Підключення та герметизація траси кондиціонера (вакумація)

1

Герметизація наскрізного отвору (монтажною піною)
Пуско-налагоджувальні роботи кондиціонера

1
1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Д О ДАТКО ВА ІНФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:
Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого самоврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.
У ВАГА ЗАМО ВНИКУ!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначе ної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Пакет передбачає установку в ле гкодоступному місці (з вікна, балкона (лоджії) ) на капітальній стіні-пере городці.
У разі необхідності даткові роботи, після узгодже ння з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін п ідрядника.

Додаток 2.68
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
В становлення кондиціонера 12000-18000 BTU
74905881

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

03:00:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Буріння отворів

1

Кріплення пластини (кронштейну) внутрішнього блоку (12000-18000 BTU)

1

Сбірка сполучної арматури (трубка мідна, термоізоляція, дренаж, кабель, стрічка) до (5 метрів)

1

Буріння наскрізного отвору d (45, 55) мм

1

Встановлення внутрішнього блоку (12000 -18000 BTU)

1

Прокладка сполучної арматури без маскування до (5 метрів)

1

Прокладка сполучної арматури в декоративном коробі до (1 метру)

1

Встановлення комплект кронштейнів для кондиціонера (12000-18000 BTU)

1

Встановлення зовнішнього блоку (12000-18000 BTU)

1

Підключення та герметизація траси кондиціонера (вакумація)

1

Герметизація наскрізного отвору (монтажною піною)

1

Пуско-налагоджувальні роботи кондиціонера

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Д О ДАТКО ВА ІНФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:
Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого самоврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.
У ВАГА ЗАМО ВНИКУ!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Пакет передбачає установку в ле гкодоступному місці (з вікна, балкона (лоджії) ) на капітальній стіні-пере городці.
У разі необхідності даткові роботи, після узгодже ння з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.69
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
Встановлення кондиціонера 24000 BTU
74905984

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

03:00:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Буріння отворів

1

Кріплення пластини (кронштейну) внутрішнього блоку (24 000 BTU)

1

Сбірка сполучної арматури (трубка мідна, термоізоляція, дренаж, кабель, стрічка) до (5 метрів)

1

Буріння наскрізного отвору d (45, 55) мм

1

Встановлення внутрішнього блоку (24 000 BTU)

1

Прокладка сполучної арматури без маскування до (5 метрів)

1

Прокладка сполучної арматури в декоративном коробі до (1 метру)

1

Встановлення комплект кронштейнів для кондиціонера (24 000 BTU)

1

Встановлення зовнішнього блоку (24 000 BTU)

1

Підключення та герметизація траси кондиціонера (вакумація)

1

Герметизація наскрізного отвору (монтажною піною)

1

Пуско-налагоджувальні роботи кондиціонера

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
ДО ДАТКО ВА ІНФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:
Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого самоврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.
УВАГА ЗАМО ВНИКУ!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Пакет передбачає установку в ле гкодоступному місці (з вікна, балкона (лоджії) ) на капітальній стіні-пере городці.
У разі необхідності даткові роботи, після узгодже ння з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.70
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
Комплект матеріалів 7000-9000 BTU (3 м)
74905983

ВАРТІСТЬ КОМПЛЕКТУ

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ КОМПЛЕКТУ
1. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Варіант ма теріалу кріплення:

Кількість

Од. виміру.

Кількіс ть

Од. виміру.

Комплект кронштейнів (2 шт)

1

шт.

Кріплення для внутрішнього блоку (5000 -9000 BTU) дюбель з саморізом

5

шт.

Кріплення для наружного блоку (5000-9000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)

4

шт.

Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер

6

шт.

Ізолента

1

шт.

1.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 5*1,5 до (4 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 1/4" (d 6 мм) до (3 мерів)

1

шт.

Трубка мідна 3/8" (d 9 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 6 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 9, 10 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Шланг спіральний або Труб а металопластикова до (4 метрів)

1

шт.

Стрічка для т / ізоляції

1

шт.

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 3*1,5 до (2 метрів)

1

шт.

Вилка трьохконтактна

1

шт.

Міжблочні з'єднання

1.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:
До точки електроживлення

ДО ДАТКО ВА ІНФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:
Послуга не включає в себе роботи, роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Додаткових необхідно придбати пакет послуги встановлення кондиціонера.
УВАГА ЗАМО ВНИКУ!
У вартість пакету входять матеріали (п. 1 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місц і.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Пакет послуги включає в себе тільки матеріали які зазначені в цьому наряді.
У разі необхідності даткові роботи, після узгодже ння з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін п ідрядника.

Додаток 2.71
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
Комплект матеріалів 12000-18000 BTU (3 м)
74905831

ВАРТІСТЬ КОМПЛЕКТУ

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ КОМПЛЕКТУ
1. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Варіант ма теріалу кріплення:

Кількість

Од. виміру.

Кількіс ть

Од. виміру.

Комплект кронштейнів (2 шт)

1

шт.

Кріплення для внутрішнього блоку (12000-18000 BTU) дюбель з саморізом

5

шт.

Кріплення для наружного блоку (12000 -18000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)

4

шт.

Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер

6

шт.

Ізолента

1

шт.

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 5*1,5 до (4 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 1/4" (d 6 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 1/2" (d 9-12 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 6 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 9-12 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Шланг спіральний або Труб а металопластикова до (4 метрів)

1

шт.

Стрічка для т / ізоляції

1

шт.

1.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:
Міжблочні з'єднання

1.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 3*1,5 до (2 метрів)

1

шт.

Вилка трьохконтактна

1

шт.

До точки електроживлення

ДО ДАТКО ВА ІНФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:
Послуга не включає в себе роботи, роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Додаткових необхідно придбати пакет послуги встановлення кондиціонера.
УВАГА ЗАМО ВНИКУ!
У вартість пакету входять матеріали (п. 1 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місц і.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначе ної у вартості пакету.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Пакет послуги включає в себе тільки матеріали які зазначені в цьому наряді.
У разі необхідності даткові роботи, після узгодже ння з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.72
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
Комплект матеріалів 24000 BTU (3 м)
74905830

ВАРТІСТЬ КОМПЛЕКТУ

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ КОМПЛЕКТУ
1. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Варіант ма теріалу кріплення:

Кількість

Од. виміру.

Кількіс ть

Од. виміру.

Комплект кронштейнів (2 шт)

1

шт.

Кріплення для внутрішнього блоку (24000 BTU) дюбель з саморізом

5

шт.

Кріплення для наружного блоку (24000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)

4

шт.

Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер

6

шт.

Ізолента

1

шт.

1.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 5*1,5-2,5 до (4 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 3/8" (d 9 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 5/8" (d 15 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 9, 10 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 15 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Шланг спіральний або Труб а металопластикова до (4 метрів)

1

шт.

Стрічка для т / ізоляції

1

шт.

Міжблочні з'єднання

1.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 3*1,5-2,5 до (2 метрів)

1

шт.

Вилка трьохконтактна

1

шт.

До точки електроживлення

ДО ДАТКО ВА ІНФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:
Послуга не включає в себе роботи, роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Додаткових необхідно придбати пакет послуги встановлення кондиціонера.
УВАГА ЗАМО ВНИКУ!
У вартість пакету входять матеріали (п. 1 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місц і.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Пакет послуги включає в себе тільки матеріали які зазначені в цьому наряді.
У разі необхідності даткові роботи, після узгодже ння з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.73
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
Комплект матеріалів 7000-9000 BTU (5 м)
74906020

ВАРТІСТЬ КОМПЛЕКТУ

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ КОМПЛЕКТУ
1. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Варіант ма теріалу кріплення:

Кількість

Од. виміру.

Кількіс ть

Од. виміру.

Комплект кронштейнів (2 шт)

1

шт.

Кріплення для внутрішнього блоку (5000 -9000 BTU) дюбель з саморізом

5

шт.

Кріплення для наружного блоку (5000-9000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)

4

шт.

Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер

6

шт.

Ізолента

1

шт.

1.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 5*1,5 до (6 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 1/4" (d 6 мм) до (5 мерів)

1

шт.

Трубка мідна 3/8" (d 9 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 6 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 9, 10 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Шланг спіральний або Труб а металопластикова до (6 метрів)

1

шт.

Стрічка для т / ізоляції

1

шт.

Міжблочні з'єднання

1.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 3*1,5 до (2 метрів)

1

шт.

Вилка трьохконтактна

1

шт.

До точки електроживлення

ДО ДАТКО ВА ІНФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:
Послуга не включає в себе роботи, роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Додаткових необхідно придбати пакет послуги встановлення кондиціонера.
У ВАГА ЗАМО ВНИКУ!
У вартість пакету входять матеріали (п. 1 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Пакет послуги включає в себе тільки матеріали які зазначені в цьому наряді.
У разі необхідності даткові роботи, після узгодже ння з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.74
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
К омплект матеріалів 12000-18000 BTU (5 м)
74905680

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ КОМПЛЕКТУ
1. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Варіант ма теріалу кріплення:

Кількість

Од. виміру.

Кількіс ть

Од. виміру.

Комплект кронштейнів (2 шт)

1

шт.

Кріплення для внутрішнього блоку (12000-18000 BTU) дюбель з саморізом

5

шт.

Кріплення для наружного блоку (12000 -18000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)

4

шт.

Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер

6

шт.

Ізолента

1

шт.

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 5*1,5 до (6 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 1/4" (d 6 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 1/2" (d 9-12 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 6 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 9-12 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Шланг спіральний або Труб а металопластикова до (6 метрів)

1

шт.

Стрічка для т / ізоляції

1

шт.

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 3*1,5 до (2 метрів)

1

шт.

Вилка трьохконтактна

1

шт.

1.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:
Міжблочні з'єднання

1.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:
До точки електроживлення

ДО ДАТКО ВА ІНФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:
Послуга не включає в себе роботи, роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Додаткових необхідно придбати пакет послуги встановлення кондиціонера.
У ВАГА ЗАМО ВНИКУ!
У вартість пакету входять матеріали (п. 1 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Пакет послуги включає в себе тільки матеріали які зазначені в цьому наряді.
У разі необхідності даткові роботи, після узгодже ння з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.75
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
К омплект матеріалів 24000 BTU (5 м)
74904211

ВАРТІСТЬ КОМПЛЕКТУ

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ КОМПЛЕКТУ
1. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Варіант ма теріалу кріплення:

Кількість

Од. виміру.

Кількіс ть

Од. виміру.

Комплект кронштейнів (2 шт)

1

шт.

Кріплення для внутрішнього блоку (24000 BTU) дюбель з саморізом

5

шт.

Кріплення для наружного блоку (24000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)

4

шт.

Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер

6

шт.

Ізолента

1

шт.

1.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 5*1,5-2,5 до (6 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 3/8" (d 9 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 5/8" (d 15 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 9, 10 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 15 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Шланг спіральний або Труб а металопластикова до (6 метрів)

1

шт.

Стрічка для т / ізоляції

1

шт.

Міжблочні з'єднання

1.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:

Кількіс ть

Од. виміру.

Кабель 3*1,5-2,5 до (2 метрів)

1

шт.

Вилка трьохконтактна

1

шт.

До точки електроживлення

ДО ДАТКО ВА ІНФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:
Послуга не включає в себе роботи, роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Додаткових необхідно придбати пакет послуги встановлення кондиціонера.
У ВАГА ЗАМО ВНИКУ!
У вартість пакету входять матеріали (п. 1 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Пакет послуги включає в себе тільки матеріали які зазначені в цьому наряді.
У разі необхідності даткові роботи, після узгодже ння з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.76
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
Демонтаж внутрішнього блока кондиціонера (в доступному місці)
74901227

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ

0:30:00
Кількість

1. Основні роботи
Демонтаж внутрішнього блока кондиціонера (в доступному місці)

1

Демонтаж кронштейна (пластини) кондиціонера (в доступному місці)

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Д О ДАТКО ВА ІНФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:
Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Демонтаж здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого самовря дування з обслуговування внутрішньоквартирних мереж.
УВАГА ЗАМО ВНИКУ!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місц і.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначе ної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Пакет передбачає демонтаж внутрішнього блока кондиціонера (в доступному місці з вікна, балкона (лоджії)).
У разі необхідності даткові роботи, після узгодже ння з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін п ідрядника.

Додаток 2.77
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
Демонтаж наружного блока кондиціонера (в доступному місці)
74901228

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ

0:30:00
Кількість

1. Основні роботи
Демонтаж наружного блока кондиціонера (в доступному місці)

1

Демонтаж кронштейнів кондиціонера (в доступному місці)

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
ДО ДАТКО ВА ІНФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:
Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Демонтаж здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого самовря дування з обслуговування внутрішньоквартирних мереж.
УВАГА ЗАМО ВНИКУ!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місц і.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Пакет передбачає демонтаж наружного блока кондиціонера (в доступному місці з вікна, балкона (лоджії)).
У разі необхідності даткові роботи, після узгодже ння з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін п ідрядника.

Додаток 2.78
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
Підвіс (НАЛАШТУВАННЯ) ТБ ДО 22
74906946

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

0:45:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Розпакування товару в присутності замовника

1

Монтаж кронштейна для ТВ та навіс телевізора на настінний кронштейн або встановлення ТВ на тумбу

1

Підключення пристрою до електромережі

1

Підключення пристрою до електромережі, антени та wifi

1

Налаштування ТВ-каналів

1

Підключення AV-пристрою до ресивера, телевізора

1

Підключення з використанням деталей з комплекту

1

Організація кабелів в джгути

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Варіант матеріалу кріплення:
Кріплення(болти d-4, 6, 8*20-60), стяжки пластикові, скоби і пластикові кліпси для кріплення проводів

Кількість

Од. виміру.

10

шт.

Д ОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Підвіс на кронштейн або встановлення на підставці / тумбі / стійці / полиці телевізора виконується за наявності у Замовника о бладнання та підготовленого місця, обладнаного силовою (220 В) і антенною розетками та wifi.
Організація кабелів і проводів виконується в джгути оба з маскуванням в кабель-каналі, під плінтусом або над підвісною стелею типу армстронг якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після завершення встановлення технічний фахівець виконує налаштування телевізійних каналів (пошук теле-і радіоканалів та підключення до wifi мережі при наявності сигналу), також навчає Замовника основних функ цій і прав ил безпечн ої експлуатації обладнання.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
АКС ЕСУАРИ, ЩО Н Е ВХО ДЯТЬ У В АРТІС ТЬ: Кронште йн, мере же вий фільтр, двійник-трійник мере же вий, перехідник "євро-азія" 220 В, мере же ві та міжблочні кабелі а також елементи стиків для маскування кабелів.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати

О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Підключення виконується проводами і кабелями, що входять В КО МПЛЕКТ постачання об ладнання або є в наявності у Замовника.
У разі необхі дності , додаткові аксесуари і роботи, після узгодже ння з замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підря дника.
У вартість не включені додаткові роботи (перестановка меблі в та інше) тривалістю понад 5 хвилин.

Додаток 2.79
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
С тандартне вст. конд. з матеріалами (30-36 BTU)
74950061

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

3:15:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Буріння отворів

1

Кріплення пластини (кронштейну) внутрішнього блоку (30000-36000 BTU)

1

Сбірка сполучної арматури (трубка мідна, термоізоляція, дренаж, кабель, стрічка) до (5 метрів)

1

Буріння наскрізного отвору d (45, 55) мм

1

Встановлення внутрішнього блоку (30000-36000 BTU)

1

Прокладка сполучної арматури без маскування до (5 метрів)

1

Прокладка сполучної арматури в декоративном коробі до (1 метру)

1

Встановлення комплект кронштейнів для кондиціонера (30000-36000 BTU)

1

Встановлення зовнішнього блоку (30000-36000 BTU)

1

Підключення та герметизація траси кондиціонера (вакумація)

1

Герметизація наскрізного отвору (монтажною піною)

1

Пуско-налагоджувальні роботи кондиціонера

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Кількість

Од. виміру.

Комплект кронштейнів (2 шт)

Варіант матеріалу кріплення:

1

шт.

Кріплення для внутрішнього блоку (30000-36000 BTU) дюбель з саморізом

5

шт.

Кріплення для наружного блоку (30000-36000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)

4

шт.

Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер

6

шт.

Короб декоративний до (1 метру)

1

шт.

Ізолента

1

шт.

2.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:

Кількість

Од. виміру.

Кабель 5*1,5-2,5 до (6 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 3/8" (d 9 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 5/8" (d 15 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 9-10 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 15 мм) до (5 метрів)

1

шт.

Шланг спіральний або Труба металопластикова до (6 метрів)

1

шт.

Стрічка для т / ізоляції

1

шт.

Міжблочні з'єднання

2.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:

Кількість

Од. виміру.

Кабель 3*1,5-2,5 до (2 метрів)

1

шт.

Вилка трьохконтактна

1

шт.

До точки електроживлення

Д О ДАТКО В А ІН ФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:

Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого самоврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.
У ВАГ А ЗАМО ВНИ КУ!

У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджується з Замовником на місці.
Загальна кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Пакет передбачає установку в легкодоступному місці (з вікна) на капітальній стіні.
У разі необхідності монтажу з балкона (лоджії), додаткові роботи, після узгодження з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.80
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
Станд. вст. конд. Мул-спл (9+9) із штробл. (3м)
74904273

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

3:30:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Штробування стін під сполучну арматуру (цегла, бетон) до (3 метрів)

1

Буріння отворів

1

Кріплення пластини (кронштейну) внутрішнього блоку (5000-9000 BTU)

2

Сбірка сполучної арматури (трубка мідна, термоізоляція, дренаж, кабель, стрічка) до (7 метрів)

1

Буріння наскрізного отвору d (45, 55) мм

2

Встановлення внутрішнього блоку (5000-9000 BTU)

2

Прокладка сполучної арматури без маскування до (7 метрів)

1

Встановлення комплект кронштейнів для кондиціонера (5000-9000 BTU)

1

Встановлення зовнішнього блоку (5000-9000 BTU)

1

Підключення та герметизація траси кондиціонера (вакумація)

1

Герметизація наскрізного отвору (монтажною піною)

1

Пуско-налагоджувальні роботи кондиціонера

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Кількість

Од. виміру.

Комплект кронштейнів (2 шт)

Варіант матеріалу кріплення:

1

шт.

Кріплення для внутрішнього блоку (5000-9000 BTU) дюбель з саморізом

10

шт.

Кріплення для наружного блоку (5000-9000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)

4

шт.

Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер

6

шт.

Ізолента

1

шт.

2.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:

Кількість

Од. виміру.

Кабель 5*1,5 до (9 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 1/4" (d 6 мм) до (7 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 3/8" (d 9 мм) до (7 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 6 мм) до (7 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 9-10 мм) до (7 метрів)

1

шт.

Шланг спіральний або Труба металопластикова до (7 метрів)

1

шт.

Стрічка для т / ізоляції

1

шт.

Міжблочні з'єднання

2.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:

Кількість

Од. виміру.

Кабель 3*1,5 до (2 метрів)

1

шт.

Вилка трьохконтактна

2

шт.

До точки електроживлення

ДО ДАТКО В А ІНФО РМ АЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:
Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органам и місцевого самоврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо прав ильної та безпечної експлуатації виробу.
УВАГ А З АМО ВНИКУ!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матері алів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місц і.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матері алів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначе ної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Пакет передбачає установку в ле гкодоступному місці (з вікна, балкона (лоджії) ) на капітальній стіні -пере городці.
У разі необхі дності даткові роботи, після узгодже ння з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.
У варті сть пакету не включений декоративний короб під мі жблочні з'єднання, а також його установка.

Додаток 2.81
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
Станд.вст.конд. Мульти-спліт з матеріалами (9+9)
74904272

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

4:30:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Буріння отворів

1

Кріплення пластини (кронштейну) внутрішнього блоку (5000-9000 BTU)

2

Сбірка сполучної арматури (трубка мідна, термоізоляція, дренаж, кабель, стрічка) до (7 метрів)

1

Буріння наскрізного отвору d (45, 55) мм

2

Встановлення внутрішнього блоку (5000-9000 BTU)

2

Прокладка сполучної арматури без маскування до (7 метрів)

1

Прокладка сполучної арматури в декоративном коробі до (2 метрів)

1

Встановлення комплект кронштейнів для кондиціонера (5000-9000 BTU)

1

Встановлення зовнішнього блоку (5000-9000 BTU)

1

Підключення та герметизація траси кондиціонера (вакумація)

1

Герметизація наскрізного отвору (монтажною піною)

2

Пуско-налагоджувальні роботи кондиціонера

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Кількість

Од. виміру.

Комплект кронштейнів (2 шт)

Варіант матеріалу кріплення:

1

шт.

Кріплення для внутрішнього блоку (5000-9000 BTU) дюбель з саморізом

10

шт.

Кріплення для наружного блоку (5000-9000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)

4

шт.

Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер

6

шт.

Короб декоративний до (2 метрів)

1

шт.

Ізолента

1

шт.

2.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:

Кількість

Од. виміру.

Кабель 5*1,5 до (9 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 1/4" (d 6 мм) до (7 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 3/8" (d 9 мм) до (7 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 6 мм) до (7 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 9-10 мм) до (7 метрів)

1

шт.

Шланг спіральний або Труба металопластикова до (7 метрів)

1

шт.

Стрічка для т / ізоляції

1

шт.

Міжблочні з'єднання

2.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:

Кількість

Од. виміру.

Кабель 3*1,5 до (2 метрів)

1

шт.

Вилка трьохконтактна

2

шт.

До точки електроживлення

ДО ДАТКО В А ІНФО РМ АЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:
Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органам и місцевого самоврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консул ьтація Замовника щодо прав ильної та безпечної експлуатації виробу.
УВАГ А З АМО ВНИКУ!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матері алів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матері алів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначе ної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Пакет передбачає установку в ле гкодоступному місці (з вікна, балкона (лоджії) ) на капітальній стіні -пере городці.
У разі необхідності даткові роботи, після узгодже ння з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.82
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
Стандартне встановлення вбудованої ПМА
74901269

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

0:30:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Розпакування товару в присутності замовника

1

Переміщення та встановлення техніки на підготовлене місце або на підставку

1

Підключення з використанням деталей з комплекту

1

Вирівнювання техніки за рівнем

1

Пробивання, свердління отворів

1

Часткове доопрацювання меблів при вбудовуванні техніки

1

Перевірка роботи на різних режимах

1

Герметизація з'єднань

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Варіант матеріалу кріплення:
Кріплення

Кількість

Од. виміру.

4

шт.

Кількість

Од. виміру.

2.1. Матеріали для підключення до системи каналізації
Варіанти підключення:
До інсталяції
Хомут черв'ячний (металевий)
або
До каналізаційних труб
Редукція ущільнити.(Манжета)
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій (водо -, електропостачання, каналізаційної системи) без їх доопрацювання.
Встановлення виконується відповідно до технічних вимог виробника, а також відповідно вказівок органів місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньобудинкових (внутрішн ьоквартирних) мереж.
Встановлення пристрою та роботи виконуються в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо прав ильної та безпечної ек сплуатації виробу.

ДО УВАГИ ЗАМОВНИКА!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матері алів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місц і.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матері алів не повинно перевищувати п'ятдесяти відсотків с уми, зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.

ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ :
Послуги (додаткові роботи) та матері али які не входять у вартість пакету, після погодже ння з Замовником оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

1

шт.

Кількість

Од. виміру.

1

шт.

Додаток 2.83
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
Вст.кондиціонера Мул-спл (9+9) с штробл.(4м) 1етап
74904270

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

3:20:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Штробування стін під сполучну арматуру (цегла, бетон) до (4 метрів)

1

Буріння отворів

1

Сбірка сполучної арматури (трубка мідна, термоізоляція, дренаж, кабель, стрічка) до (7 метрів)

1

Буріння наскрізного отвору d (45, 55) мм

2

Прокладка сполучної арматури без маскування до (7 метрів)

1

Встановлення комплект кронштейнів для кондиціонера (5000-9000 BTU)

1

Встановлення зовнішнього блоку (5000-9000 BTU)

1

Герметизація наскрізного отвору (монтажною піною)

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Кількість

Од. виміру.

Комплект кронштейнів (2 шт)

Варіант матеріалу кріплення:

1

шт.

Кріплення для внутрішнього блоку (5000-9000 BTU) дюбель з саморізом

10

шт.

Кріплення для наружного блоку (5000-9000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)

4

шт.

Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер

6

шт.

Ізолента

1

шт.

2.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:

Кількість

Од. виміру.

Кабель 5*1,5 до (9 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 1/4" (d 6 мм) до (7 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 3/8" (d 9 мм) до (7 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 6 мм) до (7 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 9, 10 мм) до (7 метрів)

1

шт.

Шланг спіральний або Труба металопластикова до (7 метрів)

1

шт.

Стрічка для т / ізоляції

1

шт.

Міжблочні з'єднання

2.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Д О ДАТКО В А ІН ФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:
Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред 'являються виробником техніки, а також органам и місцевого самоврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо прав ильної та безпечної експлуатації виробу.
У ВАГ А ЗАМО ВНИ КУ!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матері алів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матері алів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначе ної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Пакет передбачає установку в ле гкодоступному місці (з вікна, балкона (лоджії) ) на капітальній стіні -пере городці.
У разі необхі дності даткові роботи, після узгодже ння з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.
У варті сть пакету не включений декоративний короб під мі жблочні з'єднання, а також його установка.

Додаток 2.84
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
В СТ.КОНД.МУЛ-СПЛ.(9+9) ІЗ ШТРОБЛ.(3М) 2 ЕТАП
74904271

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1:10:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Підготовчі роботи при установці внутрішнього блоку на 2-етапі

2

Буріння отворів

1

Кріплення пластини (кронштейну) внутрішнього блоку (5000-9000 BTU)

2

Встановлення внутрішнього блоку (5000-9000 BTU)

2

Підключення та герметизація траси кондиціонера (вакумація)

1

Пуско-налагоджувальні роботи кондиціонера

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Кількість

Од. виміру.

Ізолента

Варіант матеріалу кріплення:

1

шт.

Кріплення для внутрішнього блоку (5000-9000 BTU) дюбель з саморізом

10

шт.

Кількість

Од. виміру.

1

шт.

2.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:
Міжблочні з'єднання
Стрічка для т / ізоляції

2.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:

Кількість

Од. виміру.

Кабель 3*1,5 до (2 метрів)

1

шт.

Вилка трьохконтактна

2

шт.

До точки електроживлення

Д О ДАТКО В А ІН ФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:
Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органам и місцевого сам оврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо прав ильної та безпечної експлуатації виробу.
У ВАГ А ЗАМО ВНИ КУ!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матері алів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матері алів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначе ної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Пакет передбачає установку в ле гкодоступному місці (з вікна, балкона (лоджії) ) на капітальній стіні -пере городці.
У разі необхі дності даткові роботи, після узгодже ння з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.
У варті сть пакету не включений декоративний короб під мі жблочні з'єднання, а також його установка.

Додаток 2.85
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74950060

Встановлення конд. з матеріалами(30-36 BTU)Мінімум
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

3:15:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Буріння отворів

1

Кріплення пластини (кронштейну) внутрішнього блоку (30000-36000 BTU)

1

Сбірка сполучної арматури (трубка мідна, термоізоляція, дренаж, кабель, стрічка) до (3 метрів)

1

Буріння наскрізного отвору d (45, 55) мм

1

Встановлення внутрішнього блоку (30000-36000 BTU)

1

Прокладка сполучної арматури без маскування до (3 метрів)

1

Прокладка сполучної арматури в декоративном коробі до (1 метру)

1

Встановлення комплект кронштейнів для кондиціонера (30000-36000 BTU)

1

Встановлення зовнішнього блоку (30000-36000 BTU)

1

Підключення та герметизація траси кондиціонера (вакумація)

1

Герметизація наскрізного отвору (монтажною піною)

1

Пуско-налагоджувальні роботи кондиціонера

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Кількість

Од. виміру.

Комплект кронштейнів (2 шт)

Варіант матеріалу кріплення:

1

шт.

Кріплення для внутрішнього блоку (30000-36000 BTU) дюбель з саморізом

5

шт.

Кріплення для наружного блоку (30000-36000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)

4

шт.

Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер

6

шт.

Короб декоративний до (1 метру)

1

шт.

Ізолента

1

шт.

2.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:

Кількість

Од. виміру.

Кабель 5*1,5-2,5 до (4 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 3/8" (d 9 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Трубка мідна 5/8" (d 15 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 9-10 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Термоізоляція (d 15 мм) до (3 метрів)

1

шт.

Шланг спіральний або Труба металопластикова до (4 метрів)

1

шт.

Стрічка для т / ізоляції

1

шт.

Кількість

Од. виміру.

Кабель 3*1,5-2,5 до (2 метрів)

1

шт.

Вилка трьохконтактна

1

шт.

Міжблочні з'єднання

2.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:
До точки електроживлення

Д О ДАТКО ВА ІНФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:

Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючихкомунікацій систем електропостачання без їхдоопрацювання, в межаходнієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого самоврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.
УВАГА ЗАМО ВНИКУ!

У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджується з Замовником на місці.
Загальна кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Пакет передбачає установку в легкодоступному місці (з вікна) на капітальній стіні.
У разі необхідності монтажу з балкона (лоджії), додаткові роботи, після узгодження з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

Додаток 2.86
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
Встановлення конд.(5 - 9 BTU)на підготовлену траcу
74950062

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1:10:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Буріння отворів

1

Кріплення пластини (кронштейну) внутрішнього блоку (5000-9000 BTU)

1

Встановлення внутрішнього блоку (5000-9000 BTU)

1

Встановлення комплект кронштейнів для кондиціонера (5000-9000 BTU)

1

Встановлення зовнішнього блоку ( 5000-9000 BTU)

1

Підключення та герметизація траси кондиціонера (вакумація)

1

Пуско-налагоджувальні роботи кондиціонера

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Кількість

Од. виміру.

Комплект кронштейнів (2 шт)

Варіант матеріалу кріплення:

1

шт.

Кріплення для внутрішнього блоку (5000-9000 BTU) дюбель з саморізом

5

шт.

Кріплення для наружного блоку (5000-9000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)

4

шт.

Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер

6

шт.

Ізолента

1

шт.

Кількість

Од. виміру.

1

шт.

2.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:
Міжблочні з'єднання
Стрічка для т / ізоляції

2.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:

Кількість

Од. виміру.

Кабель 3*1,5 до (2 метрів)

1

шт.

Вилка трьохконтактна

1

шт.

До точки електроживлення

ДО ДАТКО В А ІНФО РМ АЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:
Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органам и місцевого сам оврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо прав ильної та безпечної експлуатації виробу.
УВАГ А З АМО ВНИКУ!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матері алів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місц і.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матері алів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Пакет передбачає установку в ле гкодоступному місці (з вікна, балкона (лоджії) ) на капітальній стіні -пере городці.
У разі необхі дності даткові роботи, після узгодже ння з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.
У варті сть пакету не включений декоративний короб під мі жблочні з'єднання, а також його установка.

Додаток 2.87
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
Встановлення конд.(30-36 BTU)на підготовлену траcу
74950065

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1:10:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Буріння отворів

1

Кріплення пластини (кронштейну) внутрішнього блоку (30000-36000 BTU)

1

Встановлення внутрішнього блоку (30000-36000 BTU)

1

Встановлення комплект кронштейнів для кондиціонера (30000-36000 BTU)

1

Встановлення зовнішнього блоку (30000-36000 BTU)

1

Підключення та герметизація траси кондиціонера (вакумація)

1

Пуско-налагоджувальні роботи кондиціонера

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Кількість

Од. виміру.

Комплект кронштейнів (2 шт)

Варіант матеріалу кріплення:

1

шт.

Кріплення для внутрішнього блоку (30000-36000 BTU) дюбель з саморізом

5

шт.

Кріплення для наружного блоку (30000-36000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)

4

шт.

Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер

6

шт.

Ізолента

1

шт.

Кількість

Од. виміру.

1

шт.

2.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:
Міжблочні з'єднання
Стрічка для т / ізоляції

2.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:

Кількість

Од. виміру.

Кабель 3*1,5 до (2 метрів)

1

шт.

Вилка трьохконтактна

1

шт.

До точки електроживлення

ДО ДАТКО В А ІНФО РМ АЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:
Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органам и місцевого самоврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) ме реж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо прав ильної та безпечної експлуатації виробу.
УВАГ А З АМО ВНИКУ!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матері алів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матері алів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначе ної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Пакет передбачає установку в ле гкодоступному місці (з вікна, балкона (лоджії) ) на капітальній стіні -пере городці.
У разі необхі дності даткові роботи, після узгодже ння з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.
У варті сть пакету не включений декоративний короб під мі жблочні з'єднання, а також його установка.

Додаток 2.88
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
Встановлення конд. (24 BTU) на підготовлену траcу
74950064

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1:10:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Буріння отворів

1

Кріплення пластини (кронштейну) внутрішнього блоку (24000 BTU)

1

Встановлення внутрішнього блоку (24000 BTU)

1

Встановлення комплект кронштейнів для кондиціонера (24000 BTU)

1

Встановлення зовнішнього блоку (24000 BTU)

1

Підключення та герметизація траси кондиціонера (вакумація)

1

Пуско-налагоджувальні роботи кондиціонера

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Кількість

Од. виміру.

Комплект кронштейнів (2 шт)

Варіант матеріалу кріплення:

1

шт.

Кріплення для внутрішнього блоку (24000 BTU) дюбель з саморізом

5

шт.

Кріплення для наружного блоку (24000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)

4

шт.

Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер

6

шт.

Ізолента

1

шт.

Кількість

Од. виміру.

1

шт.

2.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:
Міжблочні з'єднання
Стрічка для т / ізоляції

2.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:

Кількість

Од. виміру.

Кабель 3*1,5 до (2 метрів)

1

шт.

Вилка трьохконтактна

1

шт.

До точки електроживлення

ДО ДАТКО В А ІНФО РМ АЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:
Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органам и місцевого самоврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) ме реж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо прав ильної та безпечної експлуатації виробу.
УВАГ А З АМО ВНИКУ!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матері алів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місці.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матері алів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначе ної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Пакет передбачає установку в ле гкодоступному місці (з вікна, балкона (лоджії) ) на капітальній стіні -пере городці.
У разі необхі дності даткові роботи, після узгодже ння з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.
У варті сть пакету не включений декоративний короб під мі жблочні з'єднання, а також його установка.

Додаток 2.89
До Договору публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
В становлення конд.(12-18 BTU)на підготовлену траcу
74950063

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)
ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

1:10:00
Кількість

1. Основні роботи
Виїзд в межах міста

1

Буріння отворів

1

Кріплення пластини (кронштейну) внутрішнього блоку (12000-18000 BTU)

1

Встановлення внутрішнього блоку (12000-18000 BTU)

1

Встановлення комплект кронштейнів для кондиціонера (12000-18000 BTU)

1

Встановлення зовнішнього блоку (12000-18000 BTU)

1

Підключення та герметизація траси кондиціонера (вакумація)

1

Пуско-налагоджувальні роботи кондиціонера

1

Консультація майстра

1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення
Кількість

Од. виміру.

Комплект кронштейнів (2 шт)

Варіант матеріалу кріплення:

1

шт.

Кріплення для внутрішнього блоку (12000-18000 BTU) дюбель з саморізом

5

шт.

Кріплення для наружного блоку (12000-18000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)

4

шт.

Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер

6

шт.

Ізолента

1

шт.

Кількість

Од. виміру.

1

шт.

2.1. Матеріали для підключення кондиціонерів
Варіанти підключення:
Міжблочні з'єднання
Стрічка для т / ізоляції

2.2. Матеріали для підключення до системи електропостачання
Варіанти підключення:

Кількість

Од. виміру.

Кабель 3*1,5 до (2 метрів)

1

шт.

Вилка трьохконтактна

1

шт.

До точки електроживлення

Д О ДАТКО В А ІН ФО РМАЦІЯ ПРО ПО СЛУГУ:
Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органам и місцевог о самоврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо прав ильної та безпечної експлуатації виробу.
У ВАГ А ЗАМО ВНИ КУ!
У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2 ), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матері алів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджуєть ся з Замовником на місц і.
Загаль на кількість використовуваних при наданні послуги матері алів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної робати.
О БМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Пакет передбачає установку в ле гкодоступному місці (з вікна, балкона (лоджії) ) на капітальній стіні -пере городці.
У разі необхі дності даткові роботи, після узгодже ння з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.
У варті сть пакету не включений декоративний короб під мі жблочні з'єднання, а також його установка.

Додаток 2.90
До Договору публічної
оферти
про надання
послуг/виконання робіт

Налаштування окулярів VR "Start"

74930157
ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)

0:40:00
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

Кількість

Налаштування яскравості, контрастності, кольору відображення
Налаштування основних пунктів меню
Налаштування дати та часу
Персоналізація теми відображення
Налаштування Wi-fi та\або LAN-мережі для підключення до Інтернету*
Демонстрація результатів виконаної роботи та навчання

ПОСЛУГИ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ
Перше включення
Реєстрація та активація облікового запису
Налаштування облікового запису

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Розкриваються та демонструються переваги окулярів VR. Виконується перевірка працездатності та налаштовується зображення на оп тимальне
сприйняття. Створюється обліковий запис для доступу до фірмового магазину додатків, та для встановлення програм. Проводиться налаштування
Wi-fi, оновлюється програмне забезпечення до найновішого
По бажанню покупця встановлюються ігрові додатки з фірмового магазину які вільно розповсюджуються. Проводиться налаштування п латіжної
системи. За бажанням клієнта проводится налаштування функції "Батьківський контроль".

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
*Налаштування Wi-fi та оновлення операційної системи консолі можливо тільки за умови можливості підключення до мережі інтернет.
Встановлюються тільки безкоштовні програми та ігри, або придбані покупцем окремо.
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 029, м. Одеса,
фіз. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок № 17,
фіз. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок № 17,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26001313088960,
у банку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного управління АТ
«Ощадбанк», МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

ЗАМОВНИК
ПІБ: _________________________________________ , паспорт: серія
№ __
_, виданий _________
_
_
_
_,
ідентифікаційний код: ________________________ , місце проживання:
_
_
_
_
_
_, телефон:.

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Мєшков М. Ю.
_

_/

_

_ /

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_

/

Додаток 2.91
До Договору
публічної оферти
про надання
послуг/виконання
робіт

74930149

Налаштування ТВ "Smart ON Exclusive"

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

3:00:00
Кількість

ПОСЛУГИ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ
Перше включення
Тестування матриці телевізора на биті пікселі
Налаштування яскравості, контрастності, кольору телевізора
Настроювання основних пунктів меню
Вибір мови за бажанням клієнта
Демонстрація результатів роботи та консультація
Реєстрація персонального облікового запису для магазину додатків/віджетів
Налаштування Wi-fi та\або LAN-мережі для підключення до Інтернету*
Навчання покупця - "як налаштувати Інтернет на телевізорі вдома"
Оновлення прошивки в тих моделях де це можливо
Завантаження та встановлення програм для перегляду онлайн відео та інформаційних програм
Встановлення програми для роботи в соціальних мережах
Налаштування віддаленого контролю ТВ** з смартфону на ОС Android
Підключення та налаштування мультимедійного жорсткого диску*
Підключення та налаштування 3G модему*
Підключення та налаштування Wi-fi роутера*
Оновлення прошивки Wi-fi роутера
Об'єднання декількох пристроїв в медіа мережу*
Завантаження і встановлення розважальних програм***
Встановлення віджету для перегляду відеофільмів з онлайн каталогу****
Встановлення більше 35 найпопулярніших віджетів*****
Термін On-line підтримки - 24 місяців
Гарантія на обслуговування в будь-якому магазині ELDORADO - 24 місяців
Виїзд фахівця для налаштування вдома****** - 10 виїзди
+ Налаштування другого телевізора вдома з підтримкою Smart TV*******
Установка «ТВ Преміум»

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Розкриваються та демонструються переваги телевізора з технологією Smart TV. Виконується перевірка працездатності та
налаштовується зображення на оптимальне сприйняття. Створюється обліковий запис для доступу до фірмового магазину додатків,
та для встановлення програм. Проводиться налаштування Wi-fi та\або LAN-мережі в магазині для оновлення прошивки телевізору до
найновішої, та для встановлення додатків та програм, а також проводиться навчання на тему "як налаштувати Інтернет на телевіз орі
вдома".
Встановлюються найпопулярніші додатки для спілкування в Інтернет мережі, додатки для швидкого та комфортного доступу до
соціальних мереж. Встановлюються вільно розповсюджені додатки для перегляду онлайн кіно. За наявності у покупця смартфону на
ОС Android встановлюється додаток на смартфон для віддаленого контролю ТВ. Також, за наявності у покупця жорсткого диску, 3G
модему чи Wi-fi роутеру покупцю демонструється як ці пристрої підключаються та взаємодіють один з одним. По бажанню покупця
встановлюються ігрові додатки з фірмового магазину які вільно розповсюджуються. Також встановлюються віджети в залежності від
моделі ТВ, на ТВ Samsung - Smart Кіно та Онлайн-кінотеатр Megogo.net, на ТВ LG - Онлайн-кінотеатр Megogo.net. І на останок
проводиться тестування матриці телевізора, яке дозволить впевнитись в повній відсутності битих пікселів і якщо виявиться хоча б
один битий піксель, то ми одразу в магазині замінимо телевізор з повторною перевіркою. Покупцю демонструється коректність роботи
та працездатність встановлених додатків, програм.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!

*За наявності даних пристроїв і програмного забезпечення у Замовника.
**Для телевізорів Samsung, LG, Philips (за умови наявності телефону с ОС Android).
***Встановлюються тільки безкоштовні програми та ігри, або придбані покупцем окремо.
****Встановлюються віджети в залежності від моделі ТВ, на ТВ Samsung - Smart Кіно та Онлайн-кінотеатр Megogo.net, на ТВ LG Онлайн-кінотеатр Megogo.net.
*****Тільки для телевізорів Samsung та LG, з окремим списком ТОП 30 для кожного бренду Samsung та LG.
******Виїзд тільки в містах у яких представлені магазини Eldorado, або один виїзд за кожні 20км від межі міста
*******Только при условии что телевизор покупателя марки Samsung, LG, Philips, поддерживает Smart TV и подключен к Интернет.
Также, проверка матрицы домашнего ТВ не проводиться.
================================================
Увага - кількість подарунків обмежена, компанія залишає за собою право забезпечити присутність подарунків не в усіх магазинах
мережі Ельдорадо, та змінювати в односторонньому порядку кількість телеканалів, без узгодження з покупцем.
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
ЗАМОВНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 029, м. Одеса,
ПІБ: _________________________________________ , паспорт:
фіз. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок № 17,
серія _
_№
_
, виданий_
__
фіз. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок № 17,
_
_
_
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26001313088960,
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
у банку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного управління АТ
проживання:
_
_
_
«Ощадбанк», МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581
_
_, телефон:.

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Мєшков М. Ю.
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

_,

_

Додаток 2.92
До Договору
публічної оферти
про надання
послуг/виконання
робіт

74930129

Налаштування ТВ "Smart ON GOLD"

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

2:30:00
Кількість

ПОСЛУГИ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ
Перше включення
Тестування матриці телевізора на биті пікселі
Налаштування яскравості, контрастності, кольору телевізора
Настроювання основних пунктів меню
Вибір мови за бажанням клієнта
Демонстрація результатів роботи та консультація
Реєстрація персонального облікового запису для магазину додатків/віджетів
Налаштування Wi-fi та\або LAN-мережі для підключення до Інтернету*
Навчання покупця - "як налаштувати Інтернет на телевізорі вдома"
Оновлення прошивки в тих моделях де це можливо
Завантаження та встановлення програм для перегляду онлайн відео та інформаційних програм
Встановлення програми для роботи в соціальних мережах
Налаштування віддаленого контролю ТВ** з смартфону на ОС Android
Підключення та налаштування мультимедійного жорсткого диску*
Підключення та налаштування 3G модему*
Підключення та налаштування Wi-fi роутера*
Оновлення прошивки Wi-fi роутера
Об'єднання декількох пристроїв в медіа мережу*
Завантаження і встановлення розважальних програм***
Встановлення віджету для перегляду відеофільмів з онлайн каталогу****
Встановлення більше 35 найпопулярніших віджетів*****
Термін On-line підтримки - 12 місяців
Гарантія на обслуговування в будь-якому магазині ELDORADO - 12 місяців
+ абонемент цифрового телебачення Divan.ТВ (84 канали)
Виїзд фахівця для налаштування вдома****** - 4 виїзди
+ Divan.TV з опцією для перегляду на двох телевізорах одночасно!
+ Налаштування другого телевізора вдома з підтримкою Smart TV*******
+ пакет VIASAT: Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature, TV1000 Action, TV1000 East, TV1000 Russian
Kino, TV1000 Comedy, Viasat Sport.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Розкриваються та демонструються переваги телевізора з технологією Smart TV. Виконується перевірка працездатності та
налаштовується зображення на оптимальне сприйняття. Створюється обліковий запис для доступу до фірмового магазину
додатків, та для встановлення програм. Проводиться налаштування Wi-fi та\або LAN-мережі в магазині для оновлення
прошивки телевізору до найновішої, та для встановлення додатків та програм, а також проводиться навчання на тему "як
налаштувати Інтернет на телевізорі вдома".
Встановлюються найпопулярніші додатки для спілкування в Інтернет мережі, додатки для швидкого та комфортного доступу до
соціальних мереж. Встановлюються вільно розповсюджені додатки для перегляду онлайн кіно. За наявності у покупця
смартфону на ОС Android встановлюється додаток на смартфон для віддаленого контролю ТВ. Також, за наявності у покупця
жорсткого диску, 3G модему чи Wi-fi роутеру покупцю демонструється як ці пристрої підключаються та взаємодіють один з
одним. По бажанню покупця встановлюються ігрові додатки з фірмового магазину які вільно розповсюджуються. Також
встановлюються віджети в залежності від моделі ТВ, на ТВ Samsung - Smart Кіно та Онлайн-кінотеатр Megogo.net, на ТВ LG Онлайн-кінотеатр Megogo.net. І на останок проводиться тестування матриці телевізора, яке дозволить впевнитись в повній
відсутності битих пікселів і якщо виявиться хоча б один битий піксель, то ми одразу в магазині замінимо телевізор з повторною
перевіркою. Покупцю демонструється коректність роботи та працездатність встановлених додатків, програм.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!

*За наявності даних пристроїв і програмного забезпечення у Замовника.
**Для телевізорів Samsung, LG, Philips (за умови наявності телефону с ОС Android).
***Встановлюються тільки безкоштовні програми та ігри, або придбані покупцем окремо.
****Встановлюються віджети в залежності від моделі ТВ, на ТВ Samsung - Smart Кіно та Онлайн-кінотеатр Megogo.net, на ТВ LG
- Онлайн-кінотеатр Megogo.net.
*****Тільки для телевізорів Samsung та LG, з окремим списком ТОП 30 для кожного бренду Samsung та LG.
******Виїзд тільки в містах у яких представлені магазини Eldorado, або один виїзд за кожні 20км від межі міста
*******Только при условии что телевизор покупателя марки Samsung, LG, Philips, поддерживает Smart TV и подключен к
Интернет. Также, проверка матрицы домашнего ТВ не проводиться.
================================================
Увага - кількість подарунків обмежена, компанія залишає за собою право забезпечити присутність подарунків не в усіх
магазинах мережі Ельдорадо, та змінювати в односторонньому порядку кількість телеканалів, без узгодження з покупцем.
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
ЗАМОВНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 029, м. Одеса,
ПІБ: _________________________________________ , паспорт:
фіз. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок №
серія _
_№
_
, виданий_
__
17,
_
_
_
_,
фіз. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок №
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
17,
проживання:
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26001313088960,
_
_
_
_
у банку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного
_
_, телефон:.
управління АТ «Ощадбанк», МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Мєшков М. Ю.
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

Додаток 2.93
До Договору
публічної оферти
про надання
послуг/виконання
робіт

74930125

Налаштування ТВ в магазині "Smart ON Home"

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

1:30:00
Кількість

ПОСЛУГИ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ
Перше включення
Тестування матриці телевізора на биті пікселі
Налаштування яскравості, контрастності, кольору телевізора
Настроювання основних пунктів меню
Вибір мови за бажанням клієнта
Демонстрація результатів роботи та консультація
Реєстрація персонального облікового запису для магазину додатків/віджетів
Налаштування Wi-fi та\або LAN-мережі для підключення до Інтернету*
Навчання покупця - "як налаштувати Інтернет на телевізорі вдома"
Оновлення прошивки в тих моделях де це можливо
Завантаження та встановлення програм для перегляду онлайн відео та інформаційних програм
Встановлення програми для роботи в соціальних мережах
Налаштування віддаленого контролю ТВ** з смартфону на ОС Android
Підключення та налаштування мультимедійного жорсткого диску*
Підключення та налаштування 3G модему*
Підключення та налаштування Wi-fi роутера*
Оновлення прошивки Wi-fi роутера
Об'єднання декількох пристроїв в медіа мережу*
Завантаження і встановлення розважальних програм***
Встановлення віджету для перегляду відеофільмів з онлайн каталогу****
Встановлення більше 35 найпопулярніших віджетів*****
Термін On-line підтримки - 3 місяці
Гарантія на обслуговування в будь-якому магазині ELDORADO - 3 місяці
+ абонемент цифрового телебачення Divan.ТВ 6 - місяців
Виїзд фахівця для налаштування вдома****** - один виїзд

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Розкриваються та демонструються переваги телевізора з технологією Smart TV. Виконується перевірка працездатності та
налаштовується зображення на оптимальне сприйняття. Створюється обліковий запис для доступу до фірмового магазину
додатків, та для встановлення програм. Проводиться налаштування Wi-fi та\або LAN-мережі в магазині для оновлення
прошивки телевізору до найновішої, та для встановлення додатків та програм, а також проводиться навчання на тему "як
налаштувати Інтернет на телевізорі вдома".
Встановлюються найпопулярніші додатки для спілкування в Інтернет мережі, додатки для швидкого та комфортного доступу до
соціальних мереж. Встановлюються вільно розповсюджені додатки для перегляду онлайн кіно. За наявності у покупця
смартфону на ОС Android встановлюється додаток на смартфон для віддаленого контролю ТВ. Також, за наявності у покупця
жорсткого диску, 3G модему чи Wi-fi роутеру покупцю демонструється як ці пристрої підключаються та взаємодіють один з
одним. По бажанню покупця встановлюються ігрові додатки з фірмового магазину які вільно розповсюджуються. Також
встановлюються віджети в залежності від моделі ТВ, на ТВ Samsung - Smart Кіно та Онлайн-кінотеатр Megogo.net, на ТВ LG Онлайн-кінотеатр Megogo.net. І на останок проводиться тестування матриці телевізора, яке дозволить впевнитись в повній
відсутності битих пікселів і якщо виявиться хоча б один битий піксель, то ми одразу в магазині замінимо телевізор з повторною
перевіркою. Покупцю демонструється коректність роботи та працездатність встановлених додатків, програм.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!

Гарантія розповсюджується на послугу, але не на матрицю монітора.
*За наявності даних пристроїв і програмного забезпечення у Замовника.
**Для телевізорів Samsung та LG (за умови наявності телефону с ОС Android).
***Встановлюються тільки безкоштовні програми та ігри, або придбані покупцем окремо.
****Встановлюються віджети в залежності від моделі ТВ, на ТВ Samsung - Smart Кіно та Онлайн-кінотеатр Megogo.net, на ТВ LG
- Онлайн-кінотеатр Megogo.net.
*****Тільки для телевізорів Samsung та LG, з окремим списком ТОП 30 для кожного бренду Samsung та LG.
******Виїзд тільки в містах у яких представлені магазини
==================================================
Увага - кількість подарунків обмежена, компанія залишає за собою право забезпечити присутність подарунків не в усіх
магазинах мережі Ельдорадо, та змінювати в односторонньому порядку кількість телеканалів, без узгодження з покупцем.
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
ЗАМОВНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 029, м. Одеса,
ПІБ: _________________________________________, паспорт:
фіз. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок
серія _
_№
_
, виданий_
__
№ 17,
_
_
_
_,
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
фіз. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок
№ 17,
проживання:
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26001313088960,
_
_
_
_
у банку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного
_
_, телефон:.
управління АТ «Ощадбанк», МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Мєшков М. Ю.
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

Додаток 2.94
До Договору
публічної оферти
про надання
послуг/виконання
робіт

74906252

Налаштування ТВ в магазині "Smart ON Plus"

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

0:45:00
Кількість

ПОСЛУГИ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ
Перше включення, реєстрація облікового запису
Налаштування зображення, яскравості, контрастності
Налаштування основних пунктів меню
Налаштування Wi-fi та\або LAN-мережі для підключення до Інтернету*
Навчання покупця - "як налаштувати Інтернет на телевізорі вдома"
Встановлення програми для роботи в соціальних мережах
Оновлення прошивки в підтримуваних моделях
Завантаження та встановлення програм для перегляду онлайн відео та інформаційних програм
Налаштування віддаленого контролю ТВ** з смартфону на ОС Android
Підключення та налаштування жорсткого диску*
Підключення та налаштування 3G модему*
Підключення та налаштування Wi-fi роутера*
Об'єднання декількох пристроїв в медіа мережу*
Завантаження і встановлення розважальних програм***
Встановлення віджету для перегляду відеофільмів з онлайн каталогу****
Встановлення більше 30 найпопулярніших віджетів*****
Тестування матриці телевізора на биті пікселі
Демонстрація роботи

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Розкриваються та демонструються переваги телевізора з технологією Smart TV. Виконується перевірка працездатності та
налаштовується зображення на оптимальне сприйняття. Створюється обліковий запис для доступу до фірмового магазину
додатків, та для встановлення програм. Проводиться налаштування Wi-fi та\або LAN-мережі в магазині для оновлення
прошивки телевізору до найновішої, та для встановлення додатків та програм, а також проводиться навчання на тему "як
налаштувати Інтернет на телевізорі вдома".
Встановлюються найпопулярніші додатки для спілкування в Інтернет мережі, додатки для швидкого та комфортного доступу до
соціальних мереж. Встановлюються вільно розповсюджені додатки для перегляду онлайн кіно. За наявності у покупця
смартфону на ОС Android встановлюється додаток на смартфон для віддаленого контролю ТВ. Також, за наявності у покупця
жорсткого диску, 3G модему чи Wi-fi роутеру покупцю демонструється як ці пристрої підключаються та взаємодіють один з
одним. По бажанню покупця встановлюються ігрові додатки з фірмового магазину які вільно розповсюджуються. Також
встановлюються віджети в залежності від моделі ТВ, на ТВ Samsung - Smart Кіно та Онлайн-кінотеатр Megogo.net, на ТВ LG Онлайн-кінотеатр Megogo.net. І на останок проводиться тестування матриці телевізора, яке дозволить впевнитись в повній
відсутності битих пікселів і якщо виявиться хоча б один битий піксель, то ми одразу в магазині замінимо телевізор з повторною
перевіркою. Покупцю демонструється коректність роботи та працездатність встановлених додатків, програм.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
Гарантія 30 днів розповсюджується на послугу, але не на матрицю монітора.
*За наявності даних пристроїв і програмного забезпечення у Замовника.
**Для телевізорів Samsung та LG (за умови наявності телефону с ОС Android).
***Встановлюються тільки безкоштовні програми та ігри, або придбані покупцем окремо.
****Встановлюються віджети в залежності від моделі ТВ, на ТВ Samsung - Smart Кіно та Онлайн-кінотеатр Megogo.net, на ТВ LG
- Онлайн-кінотеатр Megogo.net.
*****Тільки для телевізорів Samsung та LG, з окремим списком ТОП 30 для кожного бренду Samsung та LG.
=====================================================
Увага - кількість подарунків обмежена, компанія залишає за собою право забезпечити присутність подарунків не в усіх
магазинах мережі Ельдорадо, та змінювати в односторонньому порядку кількість телеканалів, без узгодження з покупцем.
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
ЗАМОВНИК

"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 029, м. Одеса,
фіз. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок
№ 17,
фіз. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок
№ 17,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26001313088960,
у банку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного
управління АТ «Ощадбанк», МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

ПІБ: _________________________________________, паспорт:
серія _
_№
_
, виданий_
__
_
_
_
ідентифікаційний код: _
_ __
__, місце
проживання:
_
_
_
_
_, телефон:.

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Мєшков М. Ю.
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

_,

_

Додаток 2.95
До Договору
публічної оферти
про надання
послуг/виконання
робіт

74930124

Налаштування ТВ в магазині "Smart ON VIP"

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

2:30:00
Кількість

ПОСЛУГИ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ
Перше включення
Тестування матриці телевізора на биті пікселі
Налаштування яскравості, контрастності, кольору телевізора
Настроювання основних пунктів меню
Вибір мови за бажанням клієнта
Демонстрація результатів роботи та консультація
Реєстрація персонального облікового запису для магазину додатків/віджетів
Налаштування Wi-fi та\або LAN-мережі для підключення до Інтернету*
Навчання покупця - "як налаштувати Інтернет на телевізорі вдома"
Оновлення прошивки в тих моделях де це можливо
Завантаження та встановлення програм для перегляду онлайн відео та інформаційних програм
Встановлення програми для роботи в соціальних мережах
Налаштування віддаленого контролю ТВ** з смартфону на ОС Android
Підключення та налаштування мультимедійного жорсткого диску*
Підключення та налаштування 3G модему*
Підключення та налаштування Wi-fi роутера*
Оновлення прошивки Wi-fi роутера
Об'єднання декількох пристроїв в медіа мережу*
Завантаження і встановлення розважальних програм***
Встановлення віджету для перегляду відеофільмів з онлайн каталогу****
Встановлення більше 35 найпопулярніших віджетів*****
Термін On-line підтримки - 12 місяців
Гарантія на обслуговування в будь-якому магазині ELDORADO - 12 місяців
+ абонемент цифрового телебачення Divan.ТВ - 12 місяців
Виїзд фахівця для налаштування вдома****** - три виїзди
Пріоритет в обслуговуванні!

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Розкриваються та демонструються переваги телевізора з технологією Smart TV. Виконується перевірка працездатності та
налаштовується зображення на оптимальне сприйняття. Створюється обліковий запис для доступу до фірмового магазину
додатків, та для встановлення програм. Проводиться налаштування Wi-fi та\або LAN-мережі в магазині для оновлення
прошивки телевізору до найновішої, та для встановлення додатків та програм, а також проводиться навчання на тему "як
налаштувати Інтернет на телевізорі вдома".
Встановлюються найпопулярніші додатки для спілкування в Інтернет мережі, додатки для швидкого та комфортного доступу до
соціальних мереж. Встановлюються вільно розповсюджені додатки для перегляду онлайн кіно. За наявності у покупця
смартфону на ОС Android встановлюється додаток на смартфон для віддаленого контролю ТВ. Також, за наявності у покупця
жорсткого диску, 3G модему чи Wi-fi роутеру покупцю демонструється як ці пристрої підключаються та взаємодіють один з
одним. По бажанню покупця встановлюються ігрові додатки з фірмового магазину які вільно розповсюджуються. Також
встановлюються віджети в залежності від моделі ТВ, на ТВ Samsung - Smart Кіно та Онлайн-кінотеатр Megogo.net, на ТВ LG Онлайн-кінотеатр Megogo.net. І на останок проводиться тестування матриці телевізора, яке дозволить впевнитись в повній
відсутності битих пікселів і якщо виявиться хоча б один битий піксель, то ми одразу в магазині замінимо телевізор з повторною
перевіркою. Покупцю демонструється коректність роботи та працездатність встановлених додатків, програм.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!

Гарантія розповсюджується на послугу, але не на матрицю монітора.
*За наявності даних пристроїв і програмного забезпечення у Замовника.
**Для телевізорів Samsung та LG (за умови наявності телефону с ОС Android).
***Встановлюються тільки безкоштовні програми та ігри, або придбані покупцем окремо.
****Встановлюються віджети в залежності від моделі ТВ, на ТВ Samsung - Smart Кіно та Онлайн-кінотеатр Megogo.net, на ТВ LG
- Онлайн-кінотеатр Megogo.net.
*****Тільки для телевізорів Samsung та LG, з окремим списком ТОП 30 для кожного бренду Samsung та LG.
******Виїзд тільки в містах у яких представлені магазини
================================================
Увага - кількість подарунків обмежена, компанія залишає за собою право забезпечити присутність подарунків не в усіх
магазинах мережі Ельдорадо, та змінювати в односторонньому порядку кількість телеканалів, без узгодження з покупцем.
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
ЗАМОВНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 029, м. Одеса,
ПІБ: _________________________________________, паспорт:
фіз. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок
серія _
_№
_
, виданий_
__
№ 17,
_
_
_
_,
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
фіз. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок
№ 17,
проживання:
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26001313088960,
_
_
_
_
у банку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного
_
_, телефон:.
управління АТ «Ощадбанк», МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Мєшков М. Ю.
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

Додаток 2.96
До Договору публічної
оферти
про надання
послуг/виконання робіт

Налаштування ТВ в магазині "Smart ON"

4930094
ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)

0:30:00
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

Кількість

ПОСЛУГИ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ
аштування зображення, яскравості, контрастності
аштування Wi-Fi або LAN-мережі для підключення до Інтернету
чання яке, включає інформацію "як налаштувати Інтернет вдома"
влення прошивки в тих моделях де це можливо
тування матриці телевізора на биті пікселі
аштування зображення, яскравості, контрастності

1
1
1
1
1
1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:

аштування підключення до Інтернет мережі дозволить користуватися всіма перевагами Smart TV(інтернет-радио, доступ до YouTube,
іальних мереж). Тестування матриці монітора дозволить впевнитись в повній відсутності битих пікселів і якщо виявиться хоча б один битий
ель, то ми одразу замінимо монітор з повторною перевіркою.
аштування яскравості, контрастності дозволить налаштувати зображення на оптимальне сприйняття.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
антія 30 днів розповсюджується на послугу.
=============================================
га - кількість подарунків обмежена, компанія залишає за собою право забезпечити присутність подарунків не в усіх магазинах мережі
дорадо, та змінювати в односторонньому порядку кількість телеканалів, без узгодження з покупцем.
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ПІДРЯДНИК
ЗАМОВНИК
В "ДІЄСА", Магазин 029, м. Одеса,
ПІБ: _________________________________________ , паспорт: серія
. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок № 17,
№ __
_, виданий
_
. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок № 17, ________________________________________________________________ ,
за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26001313088960,
ідентифікаційний код: ________________________ , місце проживання:
анку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного управління АТ
_
_
_
_
щадбанк», МФО 322669, ____________________________________________________________ , телефон:.
364834726503, № свід. 100335581

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

шков М. Ю.
_

_/

_

_ /
_

етензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/

_/

_

_ /

Додаток 2.97
До Договору
публічної оферти
про надання
послуг/виконання
робіт

Налаштування фотоапарату "Стандарт" (Компакт)

74930118

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

0:30:00
Кількість

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ:
Основні налаштування камери
Налаштування зйомки
Перевірка фотоапарату на всіх режимах
Навчання покупця
Оновлення ПЗ фотоапарту
Перевірка матриці на биті пікселі
* Наклеювання захисної плівки

1
1
1
1
1
1
1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
"Пропонуємо придбати також наступні аксесуари:
- захисну плівку;
- додаткові елементи живлення;
- засоби для очищення оптики."

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
* - послуга не включає в себе захисну плівку
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
ЗАМОВНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 029, м. Одеса,
ПІБ: _________________________________________, паспорт:
фіз. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок
серія _
_№
_
, виданий_
__
№ 17,
_
_
_
фіз. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
№ 17,
проживання:
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26001313088960,
_
_
_
у банку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного
_
_, телефон:.
управління АТ «Ощадбанк», МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Мєшков М. Ю.
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

_,

_

Додаток 2.98
До Договору
публічної оферти
про надання
послуг/виконання
робіт

Налаштування фотоапарату "Преміум" (DSLR/Гибрид)

74930116

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

00:01:00
Кількість

ПОСЛУГИ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ
Основні налаштування камери
Налаштування зйомки
Перевірка фотоапарату на всіх режимах
Навчання покупця
Оновлення ПЗ фотоапарту
Перевірка матриці на биті пікселі
*Наклеювання захисної плівки
Налаштування Smart функцій
Реєстрація та налаштування сервісу Sky Drive
Реєстрація та налаштування всіх необхідних сервісів та соціальних мереж.
Демомстрація Smart функцій
Перевірка на бек/фронт фокус
Оцінка оптичних характеристик
Встановлення ПЗ на ПК клієнта (в магазині або on-line)
** Встановлення та тестування додаткових компонентів (об'єктивів, спалахів та інше)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
"Пропонуємо придбати також наступні аксесуари:
- додаткові обєктиви, спалахи, фільтри для оптики;
- додаткові елементи живлення;
- засоби для очищення оптики."

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
" * послуга не включає в себе захисну плівку;
** послуга надається за умови придбання додаткових компонентів в мережі магазинів Ельдорадо."
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
ЗАМОВНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 029, м. Одеса,
ПІБ: _________________________________________ , паспорт:
фіз. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок №
серія _
_№
_
, виданий_
__
17,
_
_
_
фіз. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок №
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
проживання:
17,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26001313088960,
_
_
_
у банку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного
_
_, телефон:.
управління АТ «Ощадбанк», МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Мєшков М. Ю.
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

_,

_

Додаток 2.99
До Договору
публічної оферти
про надання
послуг/виконання
робіт

Налаштування фотоапарату "Мінімум" (Компакт)

74930119

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

0:30:00
Кількість

ПОСЛУГИ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ
Основні налаштування камери
Налаштування зйомки
Перевірка фотоапарату на всіх режимах
Навчання покупця

1
1
1
1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
"
Пропонуємо придбати також наступні аксесуари:
- захисну плівку;
- додаткові елементи живлення;
- засоби для очищення оптики.
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
ЗАМОВНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 029, м. Одеса,
ПІБ: _________________________________________ , паспорт:
фіз. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок
серія _
_№
_
, виданий_
__
№ 17,
_
_
_
фіз. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
№ 17,
проживання:
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26001313088960,
_
_
_
у банку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного
_
_, телефон:.
управління АТ «Ощадбанк», МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581
Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Мєшков М. Ю.
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

_,

_

Додаток 2.100
До Договору
публічної оферти
про надання
послуг/виконання
робіт

Налаштування фотоапарату "Максимум" (Smart/Гибрид)

74930117

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

00:45:00
Кількість

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Основні налаштування камери
Налаштування зйомки
Перевірка фотоапарату на всіх режимах
Навчання покупця
Оновлення ПЗ фотоапарту
Перевірка матриці на биті пікселі
*Наклеювання захисної плівки
Налаштування Smart функцій
Реєстрація та налаштування сервісу Sky Drive
Реєстрація та налаштування всіх необхідних сервісів та соціальних мереж.
Демомстрація Smart функцій

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
"Пропонуємо придбати також наступні аксесуари:
- додаткові обєктиви, спалахи, фільтри для оптики;
- додаткові елементи живлення;
- засоби для очищення оптики."

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
* - послуга не включає в себе захисну плівку
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
ЗАМОВНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 029, м. Одеса,
ПІБ: _________________________________________, паспорт:
фіз. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок
серія _
_№
_
, виданий_
__
№ 17,
_
_
__
_
фіз. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
№ 17,
проживання:
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26001313088960,
_
_
_
у банку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного
_
_, телефон:.
управління АТ «Ощадбанк», МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Мєшков М. Ю.
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

_,

_

Додаток 2.111
До Договору
публічної оферти
про надання
послуг/виконання
робіт

Обрізка Sim-карти

74930053

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

00:05:00
Кількість

ПОСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ВАРТОСТІ
Підготовка Sim-карти
Примірка Sim-карти
Обрізка Sim-карти
Перевірка працездатності Sim-карти
Демонстрація результатів роботи та консультація

1
1
1
1
1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Покупцеві не потрібно витрачати власний час пошук та на обрізку Sim-карти.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
Увага! Обрізані Sim-карти не обрізуються.
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
ЗАМОВНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 029, м. Одеса,
ПІБ: _________________________________________, паспорт:
фіз. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок
серія _
_№
_
, виданий_
__
№ 17,
_
_
_
фіз. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
№ 17,
проживання:
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26001313088960,
_
_
_
у банку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного
_
_, телефон:.
управління АТ «Ощадбанк», МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581
Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Мєшков М. Ю.
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

_,

_

Додаток 2.112
До Договору
публічної оферти
про надання
послуг/виконання
робіт

IPad Обрізка sim-карти

74930053

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

00:10:00
Кількість

ПОСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ВАРТОСТІ
Підготовка sim-карти
Примірка sim-карти
Обрізка sim-карти
Перевірка працездатності sim-карти
Демонстрація результатів роботи та консультація

1
1
1
1
1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Покупцеві не потрібно тратити власний час на обрізку sim-карти

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
Увага! Обрізані sim-карти не обрізуються
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
ЗАМОВНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 029, м. Одеса,
ПІБ: _________________________________________, паспорт:
фіз. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок
серія _
_№
_
, виданий_
__
№ 17,
_
_
_
фіз. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
№ 17,
проживання:
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26001313088960,
_
_
_
у банку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного
_
_, телефон:.
управління АТ «Ощадбанк», МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Мєшков М. Ю.
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

_,

_

Додаток 2.113
До Договору
публічної оферти
про надання
послуг/виконання
робіт
IPad2 Обрізка sim-карти

74930053

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

00:10:00
Кількість

ПОСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ВАРТОСТІ
Підготовка sim-карти
Примірка sim-карти
Обрізка sim-карти
Перевірка працездатності sim-карти
Демонстрація результатів роботи та консультація

1
1
1
1
1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Покупцеві не потрібно тратити власний час на обрізку sim-карти

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
Увага! Обрізані sim-карти не обрізуються
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
ЗАМОВНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 029, м. Одеса,
ПІБ: _________________________________________, паспорт:
фіз. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок
серія _
_№
_
, виданий_
__
№ 17,
_
_
_
фіз. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
№ 17,
проживання:
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26001313088960,
_
_
_
у банку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного
_
_, телефон:.
управління АТ «Ощадбанк», МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Мєшков М. Ю.
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

_,

_

Додаток 2.114
До Договору публічної
оферти
про надання
послуг/виконання робіт

Пакет налаштувань для мобільного Стандарт

4906940
ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)

00:40:00
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

Кількість

Послуги, включені у ВАРТІСТЬ

аштування GPRS з'єднання для доступу в Інтернет
аштування електронної пошти, якщо потрібно реєструємо нову
едача даних з одного телефону на інший
онстрація результатів роботи та консультація
аштування GPRS з'єднання для відправки MMS
ановка браузера Opera Mini

1
1
1
1
1
1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:

упець отримує перш за все готове рішення. І має можливість користуватися улюбленим додатком у мобільному пристрої вже через кілька
лин.
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ПІДРЯДНИК
ЗАМОВНИК
В "ДІЄСА", Магазин 029, м. Одеса,
ПІБ: _________________________________________ , паспорт: серія
. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок № 17,
№ __
_, виданий
_
. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок № 17, ________________________________________________________________ ,
за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26001313088960,
ідентифікаційний код: ________________________ , місце проживання:
анку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного управління АТ
_
_
_
_
щадбанк», МФО 322669, ____________________________________________________________ , телефон:.
364834726503, № свід. 100335581

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

шков М. Ю.
_

_/

_

_ /
_

етензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/

_/

_

_ /

Додаток 2.115
До Договору
публічної оферти
про надання
послуг/виконання
робіт

Пакет налаштувань для мобільного Мінімум

74906929

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

00:30:00
Кількість

Послуги, включені у ВАРТІСТЬ
Налаштування GPRS з'єднання для доступу в Інтернет
Демонстрація результатів роботи та консультація
Налаштування GPRS з'єднання для відправки MMS
Налаштування користувача

1
1
1
1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Покупець отримує перш за все готове рішення. І має можливість користуватися улюбленим додатком у мобільному пристрої
вже через кілька хвилин.
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
ЗАМОВНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 029, м. Одеса,
ПІБ: _________________________________________, паспорт:
фіз. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок
серія _
_№
_
, виданий_
__
№ 17,
_
_
_
фіз. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
№ 17,
проживання:
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26001313088960,
_
_
_
у банку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного
_
_, телефон:.
управління АТ «Ощадбанк», МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Мєшков М. Ю.
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

_,

_

Додаток 2.116
До Договору публічної
оферти
про надання
послуг/виконання робіт

Пакет налаштувань для мобільного Максимум

4906941
ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)

00:50:00
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

Кількість

Послуги, включені у ВАРТІСТЬ
аштування GPRS з'єднання для доступу в Інтернет
аштування електронної пошти, якщо потрібно реєструємо нову
едача даних з одного телефону на інший
ановлення та налаштування карт
онстрація результатів роботи та консультація

1
1
1
1
1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:

упець отримує перш за все готове рішення. І має можливість користуватися улюбленим додатком у мобільному пристрої вже через кілька
лин.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!

вка не входить в ВАРТІСТЬ пакету
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ПІДРЯДНИК
ЗАМОВНИК
В "ДІЄСА", Магазин 029, м. Одеса,
ПІБ: _________________________________________ , паспорт: серія
. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок № 17,
№ __
_, виданий
_
. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок № 17, ________________________________________________________________ ,
за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26001313088960,
ідентифікаційний код: ________________________ , місце проживання:
анку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного управління АТ
_
_
__ _
_
щадбанк», МФО 322669, ____________________________________________________________ , телефон:.
364834726503, № свід. 100335581

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

шков М. Ю.
_

_/

_

_ /
_

етензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/

_/

_

_ /

Додаток 2.117
До Договору публічної
оферти
про надання
послуг/виконання робіт

Пакет налаштувань для мобільного "Преміум"

4930004
ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)

01:00:00
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

Кількість

"Послуги, включені у ВАРТІСТЬ

аштування GPRS з'єднання для доступу в Інтернет
аштування GPRS з'єднання для відправки MMS
аштування користувача
аштування електронної пошти, якщо потрібно реєструємо нову
ановка браузера Opera Mini
ановлення та налаштування карт
онстрація результатів роботи та консультація
ановка програми для читання електронних книг

1
1
1
1
1
1
1
1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:

упець отримує перш за все готове рішення. І має можливість користуватися улюбленим додатком у мобільному пристрої вже через кілька
лин.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!

вка не входить в ВАРТІСТЬ пакету
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ПІДРЯДНИК
ЗАМОВНИК
В "ДІЄСА", Магазин 029, м. Одеса,
ПІБ: _________________________________________ , паспорт: серія
. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок № 17,
№ __
_, виданий
_
. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок № 17, ________________________________________________________________ ,
за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26001313088960,
ідентифікаційний код: ________________________ , місце проживання:
анку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного управління АТ
_
_
_
_
щадбанк», МФО 322669, ____________________________________________________________ , телефон:.
364834726503, № свід. 100335581

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

шков М. Ю.
_

_/

_

_ /
_

етензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/

_/

_

_ /

Додаток 2.118
До Договору публічної
оферти
про надання
послуг/виконання робіт

Послуга "Домашнее облако" Стандарт

4930007
ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)

01:20:00
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

Кількість

ПОСЛУГИ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ

зд фахівця
влення прошивки роутеру
ановлення та налаштування драйверів, додаткового ПЗ
ключення та налаштування інших WiFi пристроїв
аштування доступу до мережі інтернет
аштування безпеки бездротової мережі
онстрація результатів роботи та консультація
чання покупця
аштування доступу до мережового жорсткого диску

1
1
1
1
1
1
1
1
1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:

йснюється встановлення драйверів, виконуються роботи, спрямовані на створення точки доступу від маршрутизатора до комп'ютерів
истроїв). Виконується оновлення драйверів для коректності роботи обладнання та програм. Налаштовується точка доступу для підключення
ежового жорсткого диску. Покупцеві демонструється працездатність встановленого обладнання, і основні правила його безпечної і правильної
плуатації.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
аткова пропозиція по послугам:
аний пакет не включає в себе: маршрутизатор, універсальний пульт і мультимедійний жорсткий диск (клієнт самостійно купує необхідне
аднання)
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ПІДРЯДНИК
ЗАМОВНИК
В "ДІЄСА", Магазин 029, м. Одеса,
ПІБ: _________________________________________ , паспорт: серія
. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок № 17,
№ __
_, виданий
_
. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок № 17, ________________________________________________________________ ,
за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26001313088960,
ідентифікаційний код: ________________________ , місце проживання:
анку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного управління АТ
_
_
_
_
щадбанк», МФО 322669, ____________________________________________________________ , телефон:.
364834726503, № свід. 100335581

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

шков М. Ю.
_

_/

_

_ /
_

етензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/

_/

_

_ /

Додаток 2.119
До Договору
публічної оферти
про надання
послуг/виконання
робіт

Послуга "Домашнее облако" Мінімум

74930006

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

00:50:00
Кількість

ПОСЛУГИ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ
Виїзд фахівця

1

Оновлення прошивки роутеру

1

Встановлення та налаштування драйверів, додаткового ПЗ

1

Підключення та налаштування інших WiFi пристроїв

1

Налаштування доступу до мережі інтернет

1

Налаштування безпеки бездротової мережі

1

Демонстрація результатів роботи та консультація

1

Навчання покупця

1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Здійснюється встановлення драйверів, виконуються роботи, спрямовані на створення точки доступу від маршрутизатора до
комп'ютерів (пристроїв). Виконується оновлення драйверів для коректності роботи обладнання та програм. Покупцеві
демонструється працездатність встановленого обладнання, і основні правила його безпечної і правильної експлуатації.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
Додаткова пропозиція по послугам:
- Даний пакет не включає в себе: маршрутизатор, універсальний пульт і мультимедійний жорсткий диск (клієнт самостійно
обирає і купує необхідне обладнання)
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 029, м. Одеса,
фіз. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок №
17,
фіз. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок №
17,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26001313088960,
у банку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного управління
АТ «Ощадбанк», МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

ЗАМОВНИК
ПІБ: _________________________________________ , паспорт:
серія _
_№
_
, виданий_
__
_
_
_
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
проживання:
_
_
_
_
_, телефон:.

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Мєшков М. Ю.
_

_/

_

_

/
_

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_/

_

_/

_,

_

Додаток 2.120
До Договору публічної
оферти
про надання
послуг/виконання робіт

Послуга "Домашнее облако" Максимум

4930008
ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)

01:50:00
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

Кількість

ПОСЛУГИ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ

зд фахівця
влення прошивки роутеру
ановлення та налаштування драйверів, додаткового ПЗ
ключення та налаштування інших WiFi пристроїв
аштування доступу до мережі інтернет
аштування безпеки бездротової мережі
онстрація результатів роботи та консультація
чання покупця
аштування доступу до мережового жорсткого диску
кість виїздів
аштування інтернет TV (Wi-Fi)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:

йснюється встановлення драйверів, аиконуються роботи, спрямовані на створення точки доступу від маршрутизатора до комп'ютерів
истроїв). Виконується оновлення драйверів для коректності роботи обладнання та програм. Налаштовується точ ка доступу для підключення
сного телевізора і передачі даних через мережу WiFi. Програмується мережевий диск для можливості обміну контентом відразу декількома
п'ютерами (пристроями). Покупцеві демонструється працездатність встановленого обладнання та програм (додатків), а також ос новні правила
равильної і безпечної експлуатації.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
аткова пропозиція по послугам:
аний пакет не включає в себе: маршрутизатор, універсальний пульт і мультимедійний жорсткий диск (клієнт самостійно купує необхідне
аднання)
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ПІДРЯДНИК
ЗАМОВНИК
В "ДІЄСА", Магазин 029, м. Одеса,
ПІБ: _________________________________________ , паспорт: серія
. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок № 17,
№ __
_, виданий
_
. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок № 17, ________________________________________________________________ ,
за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26001313088960,
ідентифікаційний код: ________________________ , місце проживання:
анку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного управління АТ
_
_
_
_
щадбанк», МФО 322669, ____________________________________________________________ , телефон:.
364834726503, № свід. 100335581

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

шков М. Ю.
_

_/

_

_ /
_

етензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/

_/

_

_ /

Додаток 2.121
До Договору публічної
оферти
про надання
послуг/виконання робіт

ВСТАНОВЛЕННЯ ТВ "Мінімум" більше 32" в магазині

4902238
ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)

0:30:00
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

Кількість

Основні роботи
тування матриці телевізора в магазині
аштування яскравості, контрастності, кольору телевізора
троювання основних пунктів меню
ір мови за бажанням клієнта
онстрація роботи

1
1
1
1
1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:

тування застосовується для пошуку несправності в апаратній частині телевізора. Проводиться тестування в основних режимах телевізора і
начаються можливі проблеми матриці.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!

артість пакету входять роботи та матеріали, зазначені в найменуванні. Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні
луги, визначається і узгоджується з Замовником на місці. Загальна кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів не повинно
евищувати суми, зазначеної у вартості пакету.

ОБМЕЖЕННЯ:

ослугу не включається налаштування телевізійних каналів.
антія 30 днів розповсюджується на послугу.
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ПІДРЯДНИК
ЗАМОВНИК
В "ДІЄСА", Магазин 029, м. Одеса,
ПІБ: _________________________________________ , паспорт: серія
. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок № 17,
№ __
_, виданий
_
. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок № 17, ________________________________________________________________ ,
за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26001313088960,
ідентифікаційний код: ________________________ , місце проживання:
анку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного управління АТ
_
_
_
_
щадбанк», МФО 322669, ____________________________________________________________ , телефон:.
364834726503, № свід. 100335581

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

шков М. Ю.
_

_/

_

_ /
_

етензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/

_/

_

_ /

Додаток 2.122
До Договору публічної
оферти
про надання
послуг/виконання робіт

Тариф за 1 годину роботи ПК

4901083
ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)

01:00:00
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

Кількість

ПОСЛУГИ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ
ористовується для виконання любих процедур, що не попадають під стандартні описи робіт.

1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
ористовується для виконання будь-яких процедур, що не попадають під стандартні описи робіт.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
га!!! Дана процедура є додатковою!
га!!! Використовується тільки у випадку якщо важко підібрати до поставленої задачі послугу, чи як доповнення до комплексного пакету.
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ПІДРЯДНИК
ЗАМОВНИК
В "ДІЄСА", Магазин 029, м. Одеса,
ПІБ: _________________________________________ , паспорт: серія
. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок № 17,
№ __
_, виданий
_
. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок № 17, ________________________________________________________________ ,
за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26001313088960,
ідентифікаційний код: ________________________ , місце проживання:
анку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного управління АТ
_
_
_
_
щадбанк», МФО 322669, ____________________________________________________________ , телефон:.
364834726503, № свід. 100335581

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

шков М. Ю.
_

_/

_

_ /
_

етензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/

_/

_

_ /

Додаток 2.123
До Договору
публічної оферти
про надання
послуг/виконання
робіт

Послуга "Домашнее облако" Преміум

74930112

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

02:15:00
Кількість

ПОСЛУГИ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ
Виїзд фахівця
Оновлення прошивки роутеру
Встановлення та налаштування драйверів, додаткового ПЗ
Підключення та налаштування інших WiFi пристроїв
Налаштування доступу до мережі інтернет
Налаштування безпеки бездротової мережі
Демонстрація результатів роботи та консультація
Навчання покупця
Налаштування доступу до мережового жорсткого диску
Кількість виїздів
Налаштування інтернет TV (Wi-Fi)
Організація мережевого принтера
Підключення мультимедійного жорсткого диску

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Здійснюється встановлення драйверів, виконуються роботи, спрямовані на створення точки доступу від маршрутизатора до
комп'ютерів. Встановлюються оновленні драйвери для коректності роботи обладнання та програм. Налаштовується робота
периферійних пристроїв, точки доступу для підключення телефізора і передача даних через мережу WiFi. Встановлюється
підключення мережевого принтера для можливості використання його відразу декількома комп'ютерами чи сумісними пристроями.
Програмується мережевий диск для можливість обміну відразу з декількома комп'ютерами (пристроями). Програмується
універсальний пульт дистанційного управління - для можливості управління мультимедійної станцією, комп'ютером і телевізором.
Покупцю демонструється працездатність встановленого обладнання та виконаних налаштувань, а також правила їхньої
правильної та безпечної експлуатації.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
Додаткова пропозиція по послугах:
- Даний пакет не включає в себе: маршрутизатор, універсальний пульт управління і мультимедійний жорсткий диск (клієнт
самостійно купує необхідне обладнання)
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
ЗАМОВНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 029, м. Одеса,
ПІБ: _________________________________________ , паспорт:
фіз. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок №
серія _
_№
_
, виданий_
__
17,
_
_
___
фіз. адреса: Одеса, пр-т Академіка Глушко, будинок №
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
17,
проживання:
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26001313088960,
_
_
_
у банку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного управління
_
_, телефон:.
АТ «Ощадбанк», МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581
Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Мєшков М. Ю.
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

_,

_

Додаток 2.124
До Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

Додаток 2.125
До Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

Додаток 2.126
До Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

Додаток 2.127 До
Договору
Публічної оферти
про надання
послуг/виконання робіт

Комплексний пакет Налаштування ПК ПЛАТИНУМ

74930066

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)

2:30:00
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

Кількість

Встановлення операційної системи, налаштування і оновлення операційної системи

Підготовка HDD
Встановлення операційної системи (включаючи повний пакет драйверів)***
Створення системного диска (при умові його відсутності)
Розгортання и активація операційної системи***
Встановлення оновлень операційної системи
Встановлення і налаштуання драйверів пристроїв і системних утиліт
Здійснення налаштувань користувача (логіна, тем, екрана і т.д.)
Оптимізація ОС
Вилучення додатків, непотрібних покупцю
Очищення и оптимізація операційної системи для підвищення швидкодії
Захист ПК
Встановлення антивірусного програмного забезпечення
Архіватор і PDF-рідер

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Комплекс програм для Інтернет, набір програм для відтворювання відео, аудіо, фото

Встановлення альтернативних браузерів
Встановлення комплексу програм для спілкування в мережі Інтернет – Skype
Встановлення Flash плеєра і Silverlight
Встановлення додатків для перегляду фото і картинок
Встановлення відео і аудіо кодеків
Встановлення офісних додатків
Встановлення і налаштуання програми електронної пошти
Набір програм мультимедіа
Встановлення альтернативних аудіо- відео- плеєрів
Встановлення менеджера закачування и torrent клієнта
Встановлення графічного редактора
Встановлення Java-клієнта

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Встановлення розширеного набору програм і пристроїв

Встановлення додатків для запису дисків
Встановлення програми для домашньої бухгалтерії
Встановлення додатків для контролю стану батареї ноутбука
Підключення і налаштування до 2х периферійних пристроїв**
Встановлення 2х додатків і 2х ігрових додатків по бажанню замовника*
Встановлення набіру освічених програм для учнів
SMath Studio - математичний пакет с графічним інтерфейсом
Tux Paint - програма малювання для дітей
GCompris - набір освічених ігр і програм
tellarium - астрономічна програма

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Виконується налаштуання ОС, створюється ряд рабіт, спрямованих на виправлення помилок в роботі і збільшення виробництва. Встановлюється оновлення системи для коректності роботи
служб і додатків. Проводяться робіти для збільшення виробництва системи за рахунок зменшення часу завантаження, видалення непотрібних фонових п роцесів, виключення
невикористовуваних служб. Відбувається чисщення реєстру і тимчасових папок. На комп'ютер встановлюються всі необхідні додатки, які дозволяють переглядати і сторювати документи,
слухати музику, переглядати фото, дивитись відео, спілкуватись з друзями через Інтернет, створювати друковані копії, а також надають впевненості в захисті вашого ПК від зовнішніх загроз.
Встановлюється редактор зображень, відео і мелодій. Встановлюється альтернативний web-браузер для безпечного перегляду інтернет сторінок і вигідний архіватор. Встановлюються ігрові і
інші додатки. Настроюється робота периферійного пристрою. Покупцю демонструється працездатність встановлених додатків, робота антивірусного ПЗ.
УВАГА ЗАМОВНИКУ!
Додаткова пропозиція послуг:
- Даний пакет не включає в себе ліцензійну операційну систему Windows (клієнт самостійно купує програмне забезпечення)
Додаткова пропозиція програмного забезпечення:
- антивірусна програма
- офісний пакет Microsoft Office
ОБМЕЖЕННЯ:
* - послуга надається за умови придбання в мережі Ельдорадо програмного забезпечення
** - послуга надається за умови придбання в мережі Ельдорадо периферійних пристроїв
*** - послуга надається тільки за умови відсутності операційної системи на ноутбуці чи ПК
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
ЗАМОВНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 234, м. Новомосковськ,
ПІБ: Швець Любов Василівна
, паспорт: серія
№
фіз. адреса: м. Новомосковськ, пл. Перемоги, будинок № 32,
, виданий
,
фіз. адреса: м. Новомосковськ, пл. Перемоги, будинок № 32,
ідентифікаційний код:
, місце проживання:
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26002311788960,
,
у банку АТ "Ощадбанк", МФО 322669,
телефон:380974170325.
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Шило В. А.

Швець Любов Василівна
/

/

/
Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю

/

/

/

Додаток 2.128
До Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

Додаток 2.129
До Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

Додаток 2.130
До Договору
Публічної оферти
про надання
послуг/виконання
робіт

74902200

Комплексний пакет Налаштування ПК Стандарт

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

01:20:00
Кількість

Встановлення операційної системи, Налаштування і оновлення операційної системи
Підготовка HDD
Встановлення операційної системи (включаючи повний пакет драйверів)*
Створення системного диска (при умові його відсутності)
Розгортання и активація операційної системи*
Встановлення оновлень операційної системи
Встановлення і налаштування драйверів пристроїв і системних утиліт
Здійснення настройок користувача (логіна, тем, екрана і т.д.)

1
1
1
1
1
1
1

Захист ПК
Встановлення антивірусного програмного забезпечення
Архіватор і PDF-рідер

1
1

Комплекс програм для Інтернет
Встановлення альтернативних браузерів
Встановлення комплексу програм для спілкування в мережі інтернет – Skype
Встановлення Flash плеєра і Silverlight
Встановлення додатків для перегляду фото і картинок
Встановлення відео і аудіо кодеків
Навчання покупця

1
1
1
1
1
1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Виконується встановлення ОС, створюється ряд робіт, спрямованих на виправлення помилок в роботі і збільшення виробництва.
встановлюються оновлення системи для коректності роботи служб і додатків. Проводятся роботи для збільшення виробництва систем и
за рахунок зменшення часу завантаження, вилучення непотрібних фонових процесів, виключення невикористовуваних служб. На
комп'ютер встановлюються додатки, які дозволяють слухати музику, переглядати фото, дивитись відео, спілкуватись з друзями чер ез
інтернет, а також надають впевненості в захисті вашого ПК від зовнішніх загроз. встановлюється альтернативний web-браузер для
безпечного перегляду інтернет сторінок і зручний архіватор і PDF-рідер. Встановлюється і настроюється новітня версія відеодрайвера.
Покупцю демонструється працездатність встановлених додатків, робота антивірусного ПЗ.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
Додаткові пропозиції послуги:
- Даний пакет не включає в себе ліцензійну операційну систему Windows (клієнт самостійно купує програмне забезпечення)
Додаткові пропозиції програмного забезпечення:
- антивірусна програма

ОБМЕЖЕННЯ:
* - послуга надається тільки за умови відсутності операційної системи на ноутбуці чи ПК
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК

ЗАМОВНИК

"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 234, м. Новомосковськ,
фіз. адреса: м. Новомосковськ, пл. Перемоги, будинок №
32,
фіз. адреса: м. Новомосковськ, пл. Перемоги, будинок №
32,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26002311788960,
у банку АТ "Ощадбанк", МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

ПІБ: _________________________________________ , паспорт: серія
№ __
_, виданий _________
_
_
_
_,
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
проживання:
_
_
_
_
_
_, телефон:.

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Шило В. А.
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

Додаток 2.131
До Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

Комплексний пакет налаштування MacBook "Мінімум"

74930055

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

00:45:00
Кількість

Налаштування операційної системи
Розгортання і активація операційної системи
Здійснення настройок користувача (логіна, тем, екрана і т.д.)
Встановлення офісных програм iWork ($), Microsoft Office for Mac ($), OpenOffice, NeoOffice на выбор

1
1
1

Комплекс програм для інтернет
Встановлення альтернативних браузерів
Встановлення комплекса програм для спілкування в мережі інтернет – Skype

1
1

Набір програм для відтворювання відео, аудіо, фото
Встановлення VLC - медиа плеера
Демонстрація результатів роботи та консультація, навчаня покупця

1
1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Пакет слугує для швидкої підгвідовки комп'ютера до роботи. Встановлюється і настроюється офісні програми.
Встановлюється і
настроюється плеер, ПО для перегляду і прослуховування різних звукових і відеоформатів. Встановлюється програми для
спілкування в Інтернеті. Покупцю демонструється працездатність встановлених додатків.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
Увага!!! Створюється встановлення тільки ліцензійних програм.
Додаткові пропозиції програмного забезпечення:
- антивірусна програма
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 234, м. Новомосковськ,
фіз. адреса: м. Новомосковськ, пл. Перемоги, будинок №
32,
фіз. адреса: м. Новомосковськ, пл. Перемоги, будинок №
32,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26002311788960,
у банку АТ "Ощадбанк", МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

ЗАМОВНИК
ПІБ: ________________________________________ , паспорт:
серія _
_№
_
, виданий_
__
_
_
_
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
проживання:
_
_
_
_
_, телефон:.

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Шило В. А.
_

_/

_

_ /

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

_,

_

Додаток 2.132
До Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

Додаток 2.133
До Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
74930058

Комплексний пакет Налаштування MacBook "Преміум"

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)

02:30:00
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

Кількість

Встановлення, налаштування та оновлення операційної системи
Встановлення програм VirtualBox или Parallels Desktop ($) - виртуализаціі
Встановлення альтернативной операційної системи (включаючи повний пакет драйверів)
Створення системного диска (при умові його відсутності)
Розгортання и активація операційної системи
Встановлення оновлення операційної системи
Встановлення і налаштуання драйверів пристроїв і системних утиліт
Здійснення налаштувань користувача (логіна, тем, екрана і т.д.)
Встановлення антивірусного програмного забезпечення (включаючи активацію продукту и оновлення антивірусної бази)
Архіватор і PDF-рідер

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Комплекс програм для Інтернет
Встановлення альтернативних браузерів
Встановлення комплексу програм для спілкування в мережі Інтернет – Skype
Набір програм для відтворювання відео, аудіо, фото
Встановлення VLC - медиа плеера
Встановлення додатків для перегляду фото і картинок
Встановлення відео і аудіо кодеків
Встановлення офісних додатків - iWork ($), Microsoft Office for Mac ($), OpenOffice, NeoOffice
Встановлення і налаштуання програми електронної пошти
Набір програм мультимедіа
Встановлення альтернативних аудіо- відео- плеєрів
Встановлення пакету програм Windows Live (включає редагування відео, поштову програму, батьківський контроль і інше)
Встановлення менеджера закачування и torrent клієнта
Встановлення графічного редактора
Встановлення Java-клієнта
Встановлення розширеного набору програм і пристроїв
Встановлення додатків для запису дисків
Встановлення програми для домашньої бухгалтерії
Встановлення додатків для контролю стану батареї ноутбука
Підключення і налаштування до 2х периферійних пристроїв (прінтера/сканера/МФУ/вебкамери/ігрових маніпуляторів)
Встановлення 2х додатків і 2х ігрових додатків по бажанню замовника при умові дотримання легальних прав розробників
програмного забезпечення

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Встановлення набіру освічених програм для учнів
SMath Studio - математичний пакет с графічним інтерфейсом
1
Tux Paint - програма малювання для дітей
1
Stellarium - астрономічна програма
1
GCompris - набір освічених ігр і програм
1
Демонстрація результатів роботи та консультація, навчаня покупця
1
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Виконується встановлення другой ОС, створюється ряд рабіт, спрямованих на виправлення помилок в роботі і збільшення виробництва.
Встановлюється оновлення системи для коректності роботи служб і додатків. Проводяться робіти для збільшення виробництва системи за рахунок
зменшення часу завантаження, видалення непотрібних фонових процесів, виключення невикористовуваних служб. Відбувається чисщення реєстру і
тимчасових папок. На комп'ютер встановлюються всі необхідні додатки, які дозволяють переглядати і сторювати документи, слухати музику,
переглядати фото, дивитись відео, спілкуватись з друзями через Інтернет, створювати друковані копії, а також надають впевненості в захисті вашого ПК
від зовнішніх загроз. Встановлюється редактор зображень, відео і мелодій. Встановлюється альтернативний web-браузер для безпечного перегляду
інтернет сторінок і вигідний архіватор. Встановлюються ігрові і інші додатки. Настроюється робота периферійного пристрою. Покупцю демонструється
працездатність встановлених додатків, робота антивірусного ПЗ.
УВАГА ЗАМОВНИКУ!
Додаткова пропозиція послуг:
- Даний пакет не включає в себе ліцензійну операційну систему Windows (клієнт самостійно купує програмне забезпечення)
Додаткова пропозиція програмного забезпечення:
- антивірусна програма
- офісний пакет Microsoft Office
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
ЗАМОВНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 234, м. Новомосковськ,
ПІБ:
_, паспорт: серія
фіз. адреса: м. Новомосковськ, пл. Перемоги, будинок № 32,
№
, виданий
фіз. адреса: м. Новомосковськ, пл. Перемоги, будинок № 32,
,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26002311788960,
ідентифікаційний код:
_, місце проживання:
у банку АТ "Ощадбанк", МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581
, телефон:.
Від ПІДРЯДНИКА
Від ЗАМОВНИКА
Шило В. А.
/
Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю

/
/

/
/

/

Додаток 2.134
До Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

Комплексний пакет налаштування MacBook "Стандарт"

74930056

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

01:20:00
Кількість

Встановлення операційної системи
Підгвідовка HDD
Встановлення операційної системи (включаючи повний пакет драйверів)
Створення системного диска (при умові його відсутності)
Налаштування і оновлення операційної системи
Розгортання и активація операційної системи
Встановлення і налаштування драйверів пристроїв і системних утиліт
Встановлення офісных програм iWork ($), Microsoft Office for Mac ($), OpenOffice, NeoOffice на выбор
Здійснення настройок користувача (логіна, тем, екрана і т.д.)

1
1
1
1
1
1
1
1

Комплекс програм для Інтернет
Встановлення альтернативних браузерів
Встановлення комплексу програм для спілкування в мережі інтернет – Skype

1
1

Набір програм для відтворювання відео, аудіо, фото
Встановлення VLC - медиа плеера
Встановлення додатків для перегляду фото і картинок
Демонстрація результатів роботи та консультація, навчаня покупця

1
1
1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Створюється ряд робіт, спрямованих на виправлення помилок в роботі і збільшення виробництва. встановлюються оновлення
системи для коректності роботи служб і додатків. Проводятся роботи для збільшення виробництва системи за рахунок зменшення
часу завантаження, вилучення непотрібних фонових процесів, виключення невикористовуваних служб. а комп'ютер
встановлюються офісні програми. На комп'ютер встановлюються додатки, які дозволяють слухати музику, переглядати фото,
дивитись відео, спілкуватись з друзями через інтернет, а також надають впевненості в захисті вашого ПК від зовнішніх загроз.
встановлюється альтернативний web-браузер для безпечного перегляду інтернет сторінок і зручний архіватор і PDF-рідер.
Встановлюється і настроюється новітня версія відеодрайвера. Покупцю демонструється працездатність встановлених додатків,
робота антивірусного ПЗ.
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 234, м. Новомосковськ,
фіз. адреса: м. Новомосковськ, пл. Перемоги, будинок
№ 32,
фіз. адреса: м. Новомосковськ, пл. Перемоги, будинок
№ 32,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26002311788960,
у банку АТ "Ощадбанк", МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

ЗАМОВНИК
ПІБ: _________________________________________ , паспорт:
серія _
_№
_
, виданий_
__
_
_
_
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
проживання:
_
_
_
_
_, телефон:.

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Шило В. А.
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

_,

_

Додаток 2.135
До Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

Комплексний пакет налаштування ІOS "Максимум"

74930036
ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)

00:25:00
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

Кількість

Підготовка, оптимізація та захист
Налаштування першого старту:
Технічна перевірка техніки
Активація пристрою
Налаштування мови
Встановлення дати та години
Реєстрація облікового запису
Перенесення даних користувача:
Копіювання медіа файлів
Налаштування функції анти-крадій
Обрізка SIM карти до формату micro/nano SIM

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Встановлення комплексу програм та налаштування
Налаштування електронної пошти
Встановлення та налаштування програм Інтернет месенджерів (Skype, та ін.)
Встановлення та налаштування клієнтів соціальних мереж (Facebook, та ін.)
Встановлення та налаштування альтернативного Інтернет браузера, та програми перегляду збережених Інтернет
сторінок без підключення до Інтернет мережі
Встановлення необхідних програм в пакетах:
Медіа: встановлення програм для перегляду та прослуховування відео і аудіо різних форматів, Інтернет ТВ та
Радіо, відео з YouTube, аудіо книг
Офіс: встановлення програм для роботи з офісними документами, та читання електронних книг будь якого
формату
Інструменти: встановлення програм розширення функцій, та ефективного управління пристроєм
Кастомізація: встановлення програм для зміни тем
Встановлення найпопулярніших програм в категоріях:
Мода, Відпочинок, Розваги, Довідники, Харчування, Фінанси,Фотографія, Безпека, Бізнес, Карти та он-лайн
навігація, Подорож, Спорт, Ігри для дорослих т

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Обслуговування
Оновлення операційної системи, а також усіх програм
1
Навчання покупця
1
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Виконується перевірка працездатності та активація техніки. Реєстрація облікового запису користувача. Налаштування доступу до
мережі Інтернет. Перенесення даних користувача (медіа файли) на новий пристрій. Налаштовуються програми Інтернет комунікації
- пошта, месенджери, соц. мережі. Встановлюються програми для веб серфінгу та зберігання веб сторінок. Встановлюються пакети
програм категорії Медіа, Офіс, Зв'язок, Інструменти, Кастомізація, та за вибором покупця з категорій Мода, Відпочинок, Розваги,
Довідники, Харчування, Фінанси,Фотографія, Безпека, Бізнес, Карти та он-лайн навігація, Подорож, Спорт, Ігри для дорослих та
малюків. Покупцеві демонструється працездатність встановлених додатків.
УВАГА ЗАМОВНИКУ!
Додаткова пропозиція по послугах:
- Даний пакет не включає в себе захисну плівку
Додаткова пропозиція:
- Wi-Fi маршрутизатор
- Пакет налаштувань "Домашнее облако"
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
ЗАМОВНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 234, м. Новомосковськ,
ПІБ: _________________________________________ , паспорт:
фіз. адреса: м. Новомосковськ, пл. Перемоги, будинок №
серія _
_№
_
, виданий_
__
32,
_
_
_
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
фіз. адреса: м. Новомосковськ, пл. Перемоги, будинок №
32,
проживання:
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26002311788960,
_
_
_
у банку АТ "Ощадбанк", МФО 322669,
_
_, телефон:.
ІПН 364834726503, № свід. 100335581
Від ПІДРЯДНИКА
Від ЗАМОВНИКА
Шило В. А.
_

_/

_

_ /

_

_/

_

_ /

_,

_

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю

_

_

/_

_

/

Додаток 2.136
До Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

Комплексний пакет налаштування ІOS "Мінімум"

74930034
ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)

00:15:00
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

Кількість

Підготовка, оптимізація та захист
Налаштування першого старту:
Технічна перевірка техніки
Активація пристрою
Налаштування мови
Встановлення дати та години
Реєстрація облікового запису
Перенесення даних користувача:
Копіювання медіа файлів

1
1
1
1
1
1
1
1
Встановлення комплексу програм та налаштування

Налаштування електронної пошти
Встановлення та налаштування програм Інтернет месенджерів (Skype, та ін.)
Встановлення та налаштування клієнтів соціальних мереж (Facebook, та ін.)
Встановлення та налаштування альтернативного Інтернет браузера, та програми перегляду збережених Інтернет сторінок
без підключення до Інтернет мережі

1
1
1
1

Обслуговування
Навчання покупця

1
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:

Виконується перевірка працездатності та активація техніки. Реєстрація облікового запису користувача. Налаштування доступу до мережі
Інтернет. Перенесення даних користувача (медіа файли) на новий пристрій. Налаштовуються програми Інтернет комунікації - пошта,
месенджери, соц. мережі. Встановлюються програми для веб серфінгу та зберігання веб сторінок.
УВАГА ЗАМОВНИКУ!
Додаткова пропозиція по послугах:
- Даний пакет не включає в себе захисну плівку
Додаткова пропозиція:
- Wi-Fi маршрутизатор
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
ЗАМОВНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 234, м. Новомосковськ,
ПІБ: _________________________________________, паспорт:
серія _
_№
_
, виданий_
__
фіз. адреса: м. Новомосковськ, пл. Перемоги, будинок № 32,
_
_
_
фіз. адреса: м. Новомосковськ, пл. Перемоги, будинок № 32,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26002311788960,
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
проживання:
у банку АТ "Ощадбанк", МФО 322669,
_
_
_
ІПН 364834726503, № свід. 100335581
_
_, телефон:.

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Шило В. А.
_

_/

_

_

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю

/

_
_

_

/_

_

_/

_

_ /
/

_,

_

Додаток 2.137
До Договору
Публічної оферти про надання послуг/виконання робіт

Комплексний пакет налаштування ІOS "Платинум"

74930038
ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)

00:40:00
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

Кількість

Підготовка, оптимізація та захист
Налаштування першого старту:
Технічна перевірка техніки
Активація пристрою
Налаштування мови
Встановлення дати та години
Реєстрація облікового запису
Перенесення даних користувача:
Копіювання медіа файлів
Налаштування функції анти-крадій
Обрізка SIM карти до формату micro/nano SIM
Наклеювання захисної плівки

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Встановлення комплексу програм та налаштування
Налаштування електронної пошти
Встановлення та налаштування програм Інтернет месенджерів (Skype, та ін.)
Встановлення та налаштування клієнтів соціальних мереж (Facebook, та ін.)
Встановлення та налаштування альтернативного Інтернет браузера, та програми перегляду збережених Інтернет сторінок
без підключення до Інтернет мережі
Встановлення необхідних програм в пакетах:
Медіа: встановлення програм для перегляду та прослуховування відео і аудіо різних форматів, Інтернет ТВ та Радіо, відео
з YouTube, аудіо книг
Офіс: встановлення програм для роботи з офісними документами, та читання електронних книг будь якого формату
Інструменти: встановлення програм розширення функцій, та ефективного управління пристроєм
Кастомізація: встановлення програм для зміни тем
Встановлення найпопулярніших програм в категоріях:
Мода, Відпочинок, Розваги, Довідники, Харчування, Фінанси,Фотографія, Безпека, Бізнес, Карти та он-лайн навігація,
Подорож, Спорт, Ігри для дорослих т
Налаштування офф-лайн навігації
Налаштування інших пристроїв покупця для сумісної роботи з поштою, контактами, нотатками, даними в "хмарі", навігації в
Інтернет (email, облако, Evern

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Обслуговування
Оновлення операційної системи, а також усіх програм
Навчання покупця
Технічна підтримка та консультації по телефону в режимі 7/24
Обслуговування в магазині протягом 12 місяців

1
1
1
1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Виконується перевірка працездатності та активація техніки. Реєстрація облікового запису користувача. Налаштування доступу до мережі
Інтернет. Перенесення даних користувача (медіа файли) на новий пристрій. Налаштовуються програми Інтернет комунікації - пошта,
месенджери, соц. мережі. Встановлюються програми для веб серфінгу та зберігання веб сторінок. Встановлюються пакети програм категорії
Медіа, Офіс, Зв'язок, Інструменти, Кастомізація, та за вибором покупця з категорій Мода, Відпочинок, Розваги, Довідники, Харчування,
Фінанси,Фотографія, Безпека, Бізнес, Карти та он-лайн навігація, Подорож, Спорт, Ігри для дорослих та малюків. Встановлюється програма
офф-лайн навігації з картою України. За бажанням користувача виконується налаштування інших пристроїв для сумісної роботи з поштою,
контактами, нотатками, даними в "хмарі", навігації в Інтернет. Покупцеві демонструється працездатність встановлених додатків.
УВАГА ЗАМОВНИКУ!
Додаткова пропозиція по послугах:
- Даний пакет не включає в себе захисну плівку
Додаткова пропозиція:
- WiFi маршрутизатор
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 234, м. Новомосковськ,
ПІБ:
фіз. адреса: м. Новомосковськ, пл. Перемоги, будинок № 32,
№
фіз. адреса: м. Новомосковськ, пл. Перемоги, будинок № 32,
ідентифікаційний код:
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26002311788960,
у банку АТ "Ощадбанк", МФО 322669,
проживання:
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

ЗАМОВНИК
_, паспорт: серія
, виданий
,
_, місце
, телефон:.

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Шило В. А.
/

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю

/
/

/
/

Додаток 2.138
До Договору
Публічної оферти про надання послуг/виконання робіт

Комплексний пакет налаштування ІOS "Стандарт"

74930035

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

00:20:00
Кількість

Підготовка, оптимізація та захист
Налаштування першого старту:
Технічна перевірка техніки
Активація пристрою
Налаштування мови
Встановлення дати та години
Реєстрація облікового запису
Перенесення даних користувача:
Копіювання медіа файлів
Налаштування функції анти-крадій

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Встановлення комплексу програм та налаштування
Налаштування електронної пошти
Встановлення та налаштування програм Інтернет месенджерів (Skype, та ін.)
Встановлення та налаштування клієнтів соціальних мереж (Facebook, та ін.)
Встановлення та налаштування альтернативного Інтернет браузера, та програми перегляду збережених
Інтернет сторінок без підключення до Інтернет мережі
Встановлення необхідних програм в пакетах:
Медіа: встановлення програм для перегляду та прослуховування відео і аудіо різних форматів, Інтернет ТВ та
Радіо, відео з YouTube, аудіо книг
Офіс: встановлення програм для роботи з офісними документами, та читання електронних книг будь якого
формату
Інструменти: встановлення програм розширення функцій, та ефективного управління пристроєм
Кастомізація: встановлення програм для зміни тем

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Обслуговування
Навчання покупця

1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Виконується перевірка працездатності та активація техніки. Реєстрація облікового запису користувача. Налаштування доступу до
мережі Інтернет. Перенесення даних користувача (медіа файли) на новий пристрій. Налаштовуються програми Інтернет
комунікації - пошта, месенджери, соц. мережі. Встановлюються програми для веб серфінгу та зберігання веб сторінок.
Встановлюються пакети програм категорії Медіа, Офіс, Зв'язок, Інструменти, Кастомізація. Покупцеві демонструється
працездатність встановлених додатків.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
Додаткова пропозиція по послугах:
- Даний пакет не включає в себе захисну плівку
Додаткова пропозиція:
- Wi-Fi маршрутизатор
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
ЗАМОВНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 234, м. Новомосковськ,
ПІБ: ________________________________________ , паспорт:
фіз. адреса: м. Новомосковськ, пл. Перемоги, будинок
серія _
_№
_
, виданий_
__
№ 32,
_
_
_
фіз. адреса: м. Новомосковськ, пл. Перемоги, будинок
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
№ 32,
проживання:
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26002311788960,
_
_
_
у банку АТ "Ощадбанк", МФО 322669,
_
_, телефон:.
ІПН 364834726503, № свід. 100335581
Від ПІДРЯДНИКА
Від ЗАМОВНИКА
Шило В. А.
_

_/

_

__

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

_,

_

Додаток 2.139
До Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

Наклеювання захисної плівки/скла на планшет

74930076
ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)

00:25:00
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

Кількість

ПОСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ВАРТОСТІ
Наліпка захисної плівки на планшет*

1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
* захисна плівка не входить в вартість послуги
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 234, м. Новомосковськ,
фіз. адреса: м. Новомосковськ, пл. Перемоги, будинок № 32,
фіз. адреса: м. Новомосковськ, пл. Перемоги, будинок № 32,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26002311788960,
у банку АТ "Ощадбанк", МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

ЗАМОВНИК
_
__
_, паспорт: серія
№ __
_, виданий
_
_
_
_
_,
ідентифікаційний код:_________________________ , місце проживання:
_
_
_
_
_
_, телефон:.
ПІБ: _

_

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Шило В. А.
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_

/

Додаток 2.140
До Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

Наклеювання захисної плівки/скла на смартфон

74930142
ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)

00:20:00
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

Кількість

ПОСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ВАРТОСТІ
Наліпка захисного скла*

1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
* скло не входить в вартість послуги
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 234, м. Новомосковськ,
фіз. адреса: м. Новомосковськ, пл. Перемоги, будинок № 32,
фіз. адреса: м. Новомосковськ, пл. Перемоги, будинок № 32,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26002311788960,
у банку АТ "Ощадбанк", МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

ЗАМОВНИК
ПІБ: ________________________________________ , паспорт: серія
№ __
_, виданий ________
_
_
_
_,
ідентифікаційний код:_________________________ , місце проживання:
_
_
_
_
_
_, телефон:.

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Шило В. А.
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_

/

Додаток
2.1411 До
Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
Наклейка плівки на КПК, комунікатори

74905962

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:

00:05:00

Найменування послуги

Кількість

Послуги, включені у ВАРТІСТЬ
Наклейка плівки на екран

1

Захист екрану від подряпин

1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Захист екрану від подряпин

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
Перед початком роботи очистити екран від пилу і жирних плям.
Операцію робити акуратно і не поспішаючи
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК

ЗАМОВНИК
ПІБ: ________________________________________ , паспорт:
серія _
_№
_
, виданий_
__
_
_
_
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
проживання:
_
_
_
_
_, телефон:.

"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 234, м. Новомосковськ,
фіз. адреса: м. Новомосковськ, пл. Перемоги,
будинок № 32,
фіз. адреса: м. Новомосковськ, пл. Перемоги,
будинок № 32,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26002311788960,
у банку АТ "Ощадбанк", МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Шило В. А.
_

_/

_

_ /
_

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_/

_

_ /

_,

_

Додаток
2.1421 До
Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

Додаток
2.1431 До
Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
Налаштування Play Station "Start"

74930155

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

0:40:00
Кількість

Налаштування яскравості, контрастності, кольору відображення
Налаштування основних пунктів меню
Налаштування дати та часу
Персоналізація теми відображення
Налаштування Wi-fi та\або LAN-мережі для підключення до Інтернету*
Навчання покупця - "як налаштувати Інтернет на консолі вдома"
Оновлення прошивки консолі
Налаштування платіжної системі в мережі PSstore
Демонстрація результатів виконаної роботи та навчання

ПОСЛУГИ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ
Перше включення
Створення та налаштування електронної пошти
Реєстрація та активація облікового запису
Налаштування облікового запису

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Розкриваються та демонструються переваги консолі Play Station. Виконується перевірка працездатності та налаштовується зображення
на оптимальне сприйняття. Створюється обліковий запис для доступу до фірмового магазину додатків, та для встановлення програм.
Проводиться налаштування Wi-fi та\або LAN-мережі в магазині для оновлення прошивки консолі до найновішої, та для встановлення
додатків та програм, а також проводиться навчання на тему "як налаштувати Інтернет на консолі вдома".
По бажанню покупця встановлюються ігрові додатки з фірмового магазину які вільно розповсюджуються. Проводиться налаштування
платіжної системи. За бажанням клієнта проводится налаштування функції "Батьківський контроль".

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
*Налаштування Wi-fi та\або LAN-мереж, та оновлення операційної системи консолі можливо тільки за умови можливості підключення до
мережі інтернет.
Встановлюються тільки безкоштовні програми та ігри, або придбані покупцем окремо.
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 234, м. Новомосковськ,
фіз. адреса: м. Новомосковськ, пл. Перемоги, будинок №
32,
фіз. адреса: м. Новомосковськ, пл. Перемоги, будинок №
32,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26002311788960,
у банку АТ "Ощадбанк", МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

ЗАМОВНИК
ПІБ: _________________________________________ , паспорт: серія
№ __
_, виданий _________
_
_
_
_,
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
проживання:
_
_
_
_
_
_, телефон:.

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Шило В. А.
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

__

_ /

Додаток
2.1441 До
Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
Налаштування і тестування монітора

74930013

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

00:15:00
Кількість

ПОСЛУГИ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ
Розпакування монітора
Підключення до комп'ютера
Тестування матриці монітора на биті пікселі
Налаштування зображення, яскравості, контрасності
Запакування монітора в пакувальну коробку

1
1
1
1
1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Тестування матриці монітора дозволить впевнетись в повній відсутності битих пікселів і якщо виявиться хоча б один битий піксель,
то ми одразу замінимо монітор з повторною перевіркою.
Налаштування яскравості, контрасності дозволить налаштувати зображення на оптимальне сприйняття.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
Гарантія 30 днів розповсюджується на послугу, але не на матрицю монітора.
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 234, м. Новомосковськ,
фіз. адреса: м. Новомосковськ, пл. Перемоги, будинок №
32,
фіз. адреса: м. Новомосковськ, пл. Перемоги, будинок №
32,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26002311788960,
у банку АТ "Ощадбанк", МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

ЗАМОВНИК
ПІБ: ________________________________________ , паспорт:
серія _
_№
_
, виданий_
__
_
_
_
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
проживання:
_
_
_
_
_, телефон:.

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Шило В. А.
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

_,

_

Додаток
2.1451 До
Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт
Оновлення карти на GPS навігаторі

74904352
ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)

00:45:00
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

Кількість

Послуги, включені у ВАРТІСТЬ
Використання Інтернету для скачування оновлених карт
Копіювання та монтаж карти в навігаційну систему
Перевірка коректності завантаження і роботи карти в системі
Консультація покупця

1
1
1
1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Монтаж оновленої карти, з усіма змінами, до системи, Оновлена карта містить зміни в топології доріг, розміщення дорожніх знаків, зміна статусу
доріг, розташування об'єктів інфраструктури, за період від 3 до 6 місяців.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
Забороняється установка не ліцензійних карток
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 234, м. Новомосковськ,
фіз. адреса: м. Новомосковськ, пл. Перемоги, будинок № 32,
фіз. адреса: м. Новомосковськ, пл. Перемоги, будинок № 32,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26002311788960,
у банку АТ "Ощадбанк", МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

ЗАМОВНИК
ПІБ: ________________________________________ , паспорт: серія
№ __
_, виданий ________
_
_
_
_,
ідентифікаційний код:_________________________ , місце проживання:
_
_
_
_
_
_, телефон:.

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Шило В. А.
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_

/

Додаток 2.146
До Договору
Публічної оферти
про надання
послуг/виконання робіт

Налаштування окулярів VR "Home"

74930158
ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)

0:40:00
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

Кількість

Налаштування яскравості, контрастності, кольору відображення
Налаштування основних пунктів меню
Налаштування дати та часу
Персоналізація теми відображення
Налаштування Wi-fi та\або LAN-мережі для підключення до Інтернету*
Демонстрація результатів виконаної роботи та навчання
Виїзд технічного спеціаліста на адресу до клієнта для налаштування

ПОСЛУГИ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ
Перше включення
Реєстрація та активація облікового запису
Налаштування облікового запису

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Розкриваються та демонструються переваги окулярів VR. Виконується перевірка працездатності та налаштовується зображення на оп тимальне
сприйняття. Створюється обліковий запис для доступу до фірмового магазину додатків, та для встановлення програм. Проводиться налаштування
Wi-fi, оновлюється програмне забезпечення до найновішого
По бажанню покупця встановлюються ігрові додатки з фірмового магазину які вільно розповсюджуються. Проводиться налаштування п латіжної
системи. За бажанням клієнта проводится налаштування функції "Батьківський контроль".

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
*Налаштування Wi-fi та оновлення операційної системи консолі можливо тільки за умови можливості підключення до мережі інтернет.
Встановлюються тільки безкоштовні програми та ігри, або придбані покупцем окремо.
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 234, м. Новомосковськ,
фіз. адреса: м. Новомосковськ, пл. Перемоги, будинок № 32,
фіз. адреса: м. Новомосковськ, пл. Перемоги, будинок № 32,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26002311788960,
у банку АТ "Ощадбанк", МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

ЗАМОВНИК
ПІБ: ________________________________________ , паспорт: серія
№ __
_, виданий ________
_
_
_
_,
ідентифікаційний код: _________________________, місце проживання:
_
_
_
_
_
_, телефон:.

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Шило В. А.
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_

/

Додаток 2.147
До Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

Комплексний пакет Windows Mobile "Мінімум"

74930101

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

00:15:00
Кількість

Підготовка, оптимізація та захист
Налаштування першого старту:

1

Технічна перевірка техніки

1

Активація пристрою

1

Налаштування мови

1

Встановлення дати та години

1

Реєстрація облікового запису

1

Налаштування базових функцій смартфону:

1

Налаштування Інтернет GPRS

1

Налаштування MMS

1

Перенесення даних користувача:

1

Копіювання контактів

1

Копіювання медіа файлів

1

Встановлення комплексу програм та налаштування
Налаштування електронної пошти

1

Встановлення та налаштування програм Інтернет месенджерів (Skype, та ін. за бажанням споживача)

1

Встановлення та налаштування клієнтів соціальних мереж (Facebook, та ін. за бажанням споживача)

1

Обслуговування
Навчання покупця

1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Виконується перевірка працездатності та активація техніки. Реєстрація облікового запису користувача. Налаштування доступу до
мережі Інтернет та MMS. Перенесення даних користувача (контакти та медіа файли) на новий пристрій. Налаштовуються
програми Інтернет комунікації - пошта, месенджери, соц. мережі. Покупцеві демонструється працездатність встановлених
додатків.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
Додаткова пропозиція по послугах:
- Даний пакет не включає в себе захисну плівку
Додаткова пропозиція:
- WiFi маршрутизатор
- Пакет налаштувань "Домашнее облако"
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК

ЗАМОВНИК

"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 023, м. Львів,
фіз. адреса: Львів, пр-т Чорновола, будинок № 65,
фіз. адреса: Львів, пр-т Чорновола, будинок № 65,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26004309088960,
у банку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного управління
АТ «Ощадбанк», МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

ПІБ: Ростислав ________________________________________ ,
паспорт: серія
№____________ ,
виданий_
_
_
_
_
_
_,
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
проживання:
_
_
_
_
_
_, телефон:0979865010.

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Попайло І. В.

Ростислав
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

Додаток
2.1488 До
Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

Встановлення операційної системи

74901317

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

00:45:00
Кількість

Встановлення однієї (1) операційної системи на працюючому комп'ютері, на якому не встановлено
операційної системи

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Встановлення на один ПК однієї операційної системи або поновлення операційної системи з системного диска. Підгвідовка
жорсткого диска для налаштування Встановлення ОС на жорсткий диск. Встановлення необхідних драйверів пристроїв,
необхідних для роботи комп'ютера під управлінням даної ОС. Встановлення всіх оновлень безпеки. При необхідності
відбувається активація ОС. Покупцю демонструється встановлена ОС, проводиться інструктаж, надаються рекомендації по
можливих налаштуваннях додаткового ПЗ.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
Увага!!! Встановлення нової версії операційної системи забезпечує кращу сумісність комп'ютера с новими програмами і
технологіями. Також збільшується швидкодія порівняно з роботою існуючої ОС.
Увага!!! Відбувається встановлення тільки ліцензійних програм.
Увага!!! Відбувається встановлення тільки сертифікованих для ОС або офіційних драйверів від виробника обладнання. Не
допускаеться встановлення бета-драйверів.
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 023, м. Львів,
фіз. адреса: Львів, пр-т Чорновола, будинок № 65,
фіз. адреса: Львів, пр-т Чорновола, будинок № 65,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26004309088960,
у банку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного управління
АТ «Ощадбанк», МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

ЗАМОВНИК
ПІБ: * ________________________________________ , паспорт:
серія _
_№
_
, виданий_
__
_
_
_
_,
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
проживання:
_
_
_
_
_
_, телефон:*.

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Попайло І. В.

*
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

Додаток
2.1498 До
Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

Комплексний пакет Windows Mobile "Максимум"

74930099

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

00:25:00
Кількість

Підготовка, оптимізація та захист
Налаштування першого старту:
Технічна перевірка техніки
Активація пристрою
Налаштування мови
Встановлення дати та години
Реєстрація облікового запису
Налаштування базових функцій смартфону:
Налаштування Інтернет GPRS
Налаштування MMS
Перенесення даних користувача:
Копіювання контактів
Копіювання медіа файлів
Обрізка SIM карти до формату micro/nano SIM

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Встановлення комплексу програм та налаштування
Налаштування електронної пошти
Встановлення та налаштування програм Інтернет месенджерів (Skype, та ін. за бажанням споживача)
Встановлення та налаштування клієнтів соціальних мереж (Facebook, та ін. за бажанням споживача)
Встановлення необхідних програм в пакетах:
Медіа: встановлення програм для перегляду та прослуховування відео і аудіо різних форматів, Інтернет ТВ та Радіо,
відео з YouTube, аудіо книг (SPB TV,
Офіс: встановлення програм для роботи з офісними документами, та читання електронних книг будь якого формату
Інструменти: встановлення програм розширення функцій, та ефективного управління пристроєм
Кастомізація: встановлення програм для зміни інтерфейсу, віджетів, тем, рінгтонів
Встановлення найпопулярніших програм в категоріях:
Мода, Відпочинок, Розваги, Довідники, Харчування, Фінанси,Фотографія, Безпека, Бізнес, Карти та он-лайн навігація,
Подорож, Спорт, Ігри для дорослих т

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Обслуговування
Оновлення операційної системи
Навчання покупця

1
1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Виконується перевірка працездатності та активація техніки. Реєстрація облікового запису користувача. Налаштування доступу до
мережі Інтернет та MMS. Перенесення даних користувача (контакти та медіа файли) на новий пристрій. Налаштовуються програми
Інтернет комунікації - пошта, месенджери, соц. мережі. Встановлюються пакети програм категорії Медіа, Офіс, Інструменти,
Кастомізація, та за вибором покупця з категорій Мода, Відпочинок, Розваги, Довідники, Харчування, Фінанси,Фотографія, Безпека,
Бізнес, Карти та он-лайн навігація, Подорож, Спорт, Ігри для дорослих та малюків. За бажанням користувача виконується
налаштування інших пристроїв для сумісної роботи з поштою, контактами, нотатками, даними в "хмарі", навігації в Інтернет.
Покупцеві демонструється працездатність встановлених додатків.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
Додаткова пропозиція по послугах:
- Даний пакет не включає в себе захисну плівку
Додаткова пропозиція:
- WiFi маршрутизатор
- Пакет налаштувань "Домашнее облако"
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК

ЗАМОВНИК

"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 023, м. Львів,
фіз. адреса: Львів, пр-т Чорновола, будинок № 65,
фіз. адреса: Львів, пр-т Чорновола, будинок № 65,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26004309088960,
у банку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного управління АТ
«Ощадбанк», МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

ПІБ: ЕРІКА ______________________________________ ,
паспорт: серія
№ ___________ ,
виданий_
_
_
_
_
_
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
проживання:
_
_
_
_
_, телефон:067 314 56 53.

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Петрик В. М.

ЕРІКА
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

_,

_

Додаток
2.1500 До
Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

Щеплення HDD

74904124

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

00:05:00
Кількість

ПОСЛУГИ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ
Запуск програми Panda USB and Autorun Vaccine
Підключення HDD-носія

1
1

Вакцинация HDD-носія

1

Демонстрація результатів роботи та консультація

1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
«Прививка» для знімних HDD-носіїв, що запобігає від ситуацій, коли файл autorun.Inf стає джерелом інфікування. Утиліта
відключає цей файл таким чином, що він не може бути прочитаний,модифікований або переміщений шкідливим кодом.
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 023, м. Львів,
фіз. адреса: Львів, пр-т Чорновола, будинок № 65,
фіз. адреса: Львів, пр-т Чорновола, будинок № 65,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26004309088960,
у банку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного управління
АТ «Ощадбанк», МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

ЗАМОВНИК
ПІБ: перепилиця
михайло ________________________________________ , паспорт:
серія _
_№
_
, виданий_
__
_
_
_
_,
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
проживання:
_
_
_
_
_
_, телефон:096 45 80 895.

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Дудик Р. З.

перепилиця михайло
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

Додаток
2.1510 До
Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74905943

On-line service - пакет VIP

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

Кількість

On-line service - пакет VIP
Он-лайн діагностика персонального комп'ютера
Налаштування поштового клієнта (OutLook, TheBat, Opera, Mozilla)
Встановлення оновлень операційної системи
Встановлення чи оновлення антивірусного програмного забезпечення
Інсталяція іншого програмного забезпечення
Встановлення та оновлення відео і аудіо кодеків
Online – навчання покупця
Створення точки відновлення / відкат операційної системи
Очищення и оптимізація операційної системи для підвищення швидкодії*
Встановлення драйверів сканера / МФУ / веб-камери
Інсталяція іншого програмного забезпечення
Лікування від вірусів**
Встановлення комплексу програм для спілкування в мережі Інтернет – Skype, ICQ
Виїзд на адресу в містах у яких представлені магазини Eldorado****
Встановлення операційної системи
Підготовка HDD
Встановлення операційної системи (включаючи повний пакет драйверів)*
Створення системного диска (при умові його відсутності)
Налаштування і оновлення операційної системи
Активація операційної системи
Встановлення оновлень операційної системи
Встановлення і налаштуання драйверів пристроїв і системних утиліт
Здійснення налаштувань користувача (логіна, тем, екрана і т.д.)
Оптимізація ОС
Вилучення додатків, непотрібних покупцю
Очищення и оптимізація операційної системи для підвищення швидкодії
Захист ПК
Встановлення антивірусного програмного забезпечення
Оновлення антивірусного програмного забезпечення
Архіватор і PDF-рідер
Комплекс програм для Інтернет
Встановлення альтернативних браузерів
Встановлення комплексу програм для спілкування в мережі Інтернет – Skype, ICQ
Оновлення комплексу програм для спілкування в мережі Інтернет, інтернет браузерів.
Набір програм для відтворювання відео, аудіо, фото
Встановлення Flash плеєра і Silverlight
Встановлення додатків для перегляду фото і картинок
Встановлення відео і аудіо кодеків
Встановлення альтернативних аудіо- відео- плеєрів
Оновлення відео і аудіо кодеків, Flash плєєрів
Встановлення офісних додатків
Встановлення і налаштуання програми електронної пошти
Набір програм мультимедіа
Встановлення альтернативних аудіо- відео- плеєрів
Встановлення пакету програм Windows Live
Встановлення менеджера закачування и torrent клієнта

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Встановлення графічного редактора
Встановлення Java-клієнта
Встановлення розширеного набору програм і пристроїв
Встановлення додатків для запису дисків
Підключення і налаштування до 2х периферійних пристроїв *****
Встановлення 2х додатків і 2х ігрових додатків по бажанню замовника ***
Навчання покупця

1
1
1
1
1
1
1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
ПЕРЕВАГИ РІШЕННЯ On-line service - пакет VIP
Пакет VIP – в порівнянні з іншими пакетами On-line service, надає слідуючи переваги:
10% знижка на всі послуги HiTechnic на протязі двох років!
Пріоритет в обслуговуванні!
10 виїздів на адресу покупця!*
Повне налаштування техніки як на магазині так і в дома.
Протягом 2-х років виконується налаштування ОС, та ряд робіт, спрямованих на виправлення помилок в роботі та збільшення
продуктивності техніки. Встановлюється оновлення системи для коректної роботи служб і додатків. Проводяться роботи для
збільшення швидкодії системи за рахунок зменшення часу завантаження, видалення непотрібних фонових процесів, виключення не
використовуваних служб. Відбувається чищення реєстру і тимчасових папок. На комп'ютер встановлюються всі необхідні додатки,
які дозволяють переглядати і створювати документи, слухати музику, переглядати фото, дивитись відео, спілкуватись з друзями
через Інтернет, створювати друковані копії, а також встановлення захисту для вашого ПК чи ноутбуку від зовнішніх загроз.
Встановлюється редактор зображень, відео і мелодій. Встановлюється альтернативний web-браузер для безпечного перегляду
Інтернет сторінок та архіватор. Встановлюються ігрові і інші додатки. Настроюється робота периферійного пристрою. Покупцю
демонструється працездатність встановлених додатків, робота антивірусного ПЗ. Проводиться діагностика працездатності ОС і
встановлених драйверів. У разі появи проблем пов’язаних з програмним забезпеченням проводиться ряд робіт на виправлення
помилок системи. Проводиться створення резервної копії системи або відновлення систем и у разі збою. Користувачеві
пояснюється принцип роботи системи відновлення. Проводиться тестовий запуск. Всі роботи проводяться у віддаленому режимі,
але за необхідності виконується виїзд на адресу покупця.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПО ПОСЛУЗІ:
Увага! Всі роботи проводяться у віддаленому доступі. Використання сторонніх програм з аналогічними функціями суворо
заборонено. Даний пакет не включає в себе ліцензійну операційну систему Windows (клієнт самостійно купує програмне
забезпечення)

ОБМЕЖЕННЯ:
* - послуга надається тільки за умови відсутності операційної системи на ноутбуці чи ПК
** - В разі можливості лікування в віддаленому Online режимі
*** - послуга надається за умови придбання в мережі Ельдорадо програмного забезпечення
**** - Виїзд тільки в містах у яких представлені магазини Eldorado
*****- послуга надається за умови придбання в мережі Ельдорадо периферійних пристроїв
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 023, м. Львів,
фіз. адреса: Львів, пр-т Чорновола, будинок № 65,
фіз. адреса: Львів, пр-т Чорновола, будинок № 65,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26004309088960,
у банку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного управління
АТ «Ощадбанк», МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

ЗАМОВНИК
ПІБ: Підцерковний
_
_
, паспорт: серія
№ __
_, виданий
_
_
_
_
_,
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
проживання:
_
_ __
_
_
_
_, телефон:380969969516.

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Дудик Р. З.

Підцерковний
_

_/

_

__

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

Додаток
2.1522 До
Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

Флеш щеплення

74905977

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

00:05:00
Кількість

ПОСЛУГИ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ
Запуск програми Panda USB and Autorun Vaccine

1

Підключення USB-носія
Вакцинация USB-носія

1
1

Демонстрація результатів роботи та консультація

1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
«Прививка» для знімних USB-носіїв, що запобігає від ситуацій, коли файл autorun.Inf стає джерелом інфікування. Утиліта
відключає цей файл таким чином, що він не може бути прочитаний,модифікований або переміщений шкідливим кодом.
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 023, м. Львів,
фіз. адреса: Львів, пр-т Чорновола, будинок № 65,
фіз. адреса: Львів, пр-т Чорновола, будинок № 65,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26004309088960,
у банку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного управління
АТ «Ощадбанк», МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

ЗАМОВНИК
ПІБ: ________________________________________ , паспорт:
серія _
_№
_
, виданий_
__
_
_
_
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
проживання:
_
_
_
_
_, телефон:0973052140.

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Дудик Р. З.
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

_,

_

Додаток
2.1532 До
Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

Android Економ

74930131

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

Кількість

Основні роботи
Налаштування першого старту:
Технічна перевірка техніки
Активація пристрою
Налаштування мови
Встановлення дати та години

1
1
1
1
1

Реєстрація облікового запису
Налаштування базових функцій смартфону:
Налаштування Інтернет GPRS
Налаштування MMS
Встановлення та налаштування програм Інтернет месенджерів (Skype,та ін. за бажанням споживача)
Встановлення та налаштування клієнтів соціальних мереж (Facebook, та ін. за бажанням споживача)

1
1
1
1
1
1

Навчання покупця

1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Виконується перевірка працездатності та активація техніки. Реєстрація облікового запису користувача. Налаштування доступу до
мережі Інтернет та MMS. Налаштовуються програми Інтернет комунікації - пошта, месенджери, соц. мережі. Встановлюються
програми для веб серфінгу та зберігання веб сторінок. Покупцеві демонструється працездатність встановлених додаткі в.
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 023, м. Львів,
фіз. адреса: Львів, пр-т Чорновола, будинок № 65,
фіз. адреса: Львів, пр-т Чорновола, будинок № 65,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26004309088960,
у банку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного управління
АТ «Ощадбанк», МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

ЗАМОВНИК
ПІБ: Берник Петро
Петрович ________________________________
,
паспорт: серія
№ ___________ ,
виданий_
_
_
_
_
_
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
проживання:
_
_
_
_
_, телефон:380989724244.

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Дудик Р. З.

Берник Петро Петрович
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

_,

_

Додаток
2.1542 До
Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

Android Преміум

74930070

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

00:35:00
Кількість

Підготовка, оптимізація та захист
Налаштування першого старту:
Технічна перевірка техніки
Активація пристрою
Налаштування мови
Встановлення дати та години

1
1
1
1
1

Реєстрація облікового запису
Налаштування базових функцій смартфону:
Налаштування Інтернет GPRS
Налаштування MMS
Перенесення даних користувача:
Копіювання контактів

1
1
1
1
1
1

Копіювання медіа файлів

1
1

Встановлення антивірусного програмного забезпечення, налаштування анти-крадій (включаючи активацію
продукту і оновлення антивірусної бази)
Обрізка SIM карти до формату micro/nano SIM
Наклеювання захисної плівки

1
1

Встановлення комплексу програм та налаштування
Налаштування електронної пошти
Встановлення та налаштування програм Інтернет месенджерів (Skype,та ін. за бажанням споживача)
Встановлення та налаштування клієнтів соціальних мереж (Facebook, та ін. за бажанням споживача)

1
1
1

Встановлення та налаштування альтернативного Інтернет браузера, та програми перегляду збережених
Інтернет сторінок без підключення до Інтернет мережі
Встановлення необхідних програм в пакетах:
Медіа: встановлення програм для перегляду та прослуховування відео і аудіо різних форматів, Інтернет ТВ та
Радіо, відео з YouTube, аудіо книг (MXPlaye
Офіс: встановлення програм для роботи з офісними документами, та читання електронних книг будь якого
формату (KingSoft Office, CoolReader, iAnnotate,
Зв'язок: встановлення програм управління послугами операторів, аналізу та вибору оптимального тарифу,
телефонного довідника (WebSMS, CallStatistic, Мо
Інструменти: встановлення програм розширення функцій, та ефективного управління пристроєм
Кастомізація: встановлення програм для зміни інтерфейсу, віджетів, тем, рінгтонів
Встановлення найпопулярніших програм в категоріях:
Мода, Відпочинок, Розваги, Довідники, Харчування, Фінанси,Фотографія, Безпека, Бізнес, Карти та он-лайн
навігація, Подорож, Спорт, Ігри для дорослих т
Налаштування офф-лайн навігації (з картою України)
Налаштування інших пристроїв покупця для сумісної роботи з поштою, контактами, нотатками, даними в "хмарі",
навігації в Інтернет (Gmail, GDrive, Evern

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Обслуговування
Оновлення операційної системи

1

Навчання покупця

1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:

Виконується перевірка працездатності та активація техніки. Реєстрація облікового запису користувача. Налаштування доступу до
мережі Інтернет та MMS. Перенесення даних користувача (контакти та медіа файли) на новий пристрій. Налаштовуються
програми Інтернет комунікації - пошта, месенджери, соц. мережі. Встановлюються програми для веб серфінгу та зберігання веб
сторінок. Встановлюються пакети програм категорії Медіа, Офіс, Зв'язок, Інструменти, Кастомізація, та за вибором покупця з
категорій Мода, Відпочинок, Розваги, Довідники, Харчування, Фінанси,Фотографія, Безпека, Бізнес, Карти та он-лайн навігація,
Подорож, Спорт, Ігри для дорослих та малюків. Встановлюється програма офф-лайн навігації з картою України. За бажанням
користувача виконується налаштування інших пристроїв для сумісної роботи з поштою, контактами, нотатками, даними в "хмарі",
навігації в Інтернет. Встановлюється програма антивірусного захисту. Оновлюється операційна система. Покупцеві
демонструється працездатність встановлених додатків.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
Додаткова пропозиція по послугах:
- Даний пакет не включає в себе захисну плівку
Додаткова пропозиція:
- Wi-Fi маршрутизатор
- Пакет налаштувань "Домашнее облако"
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 023, м. Львів,
фіз. адреса: Львів, пр-т Чорновола, будинок № 65,
фіз. адреса: Львів, пр-т Чорновола, будинок № 65,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26004309088960,
у банку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного управління
АТ «Ощадбанк», МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

ЗАМОВНИК
ПІБ: Шевчук Дмитро
Ігорович_________________________________________,
паспорт: серія
№
_ ,
виданий_
_
_
_
_
_
ідентифікаційний код _________________________ , місце
проживання:
_
_
_
_
_, телефон:380989511288.

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Дудик Р. З.

Шевчук Дмитро Ігорович
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

_,

_

Додаток 2.155
До Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

Android Мінімум

74930073

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

00:15:00
Кількість

Підготовка, оптимізація та захист
Налаштування першого старту:
Технічна перевірка техніки

1
1

Активація пристрою

1

Налаштування мови
Встановлення дати та години

1
1

Реєстрація облікового запису
Налаштування базових функцій смартфону:

1
1

Налаштування Інтернет GPRS

1

Налаштування MMS
Перенесення даних користувача:

1
1

Копіювання контактів
Копіювання медіа файлів

1
1

Встановлення комплексу програм та налаштування
Налаштування електронної пошти
Встановлення та налаштування програм Інтернет месенджерів (Skype,та ін. за бажанням споживача)

1
1

Встановлення та налаштування клієнтів соціальних мереж (Facebook, та ін. за бажанням споживача)
Встановлення та налаштування альтернативного Інтернет браузера, та програми перегляду збережених Інтернет
сторінок без підключення до Інтернет мережі

1
1

Обслуговування
Навчання покупця

1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Виконується перевірка працездатності та активація техніки. Реєстрація облікового запису користувача. Налаштування доступу до
мережі Інтернет та MMS. Перенесення даних користувача (контакти та медіа файли) на новий пристрій. Налаштовуються програми
Інтернет комунікації - пошта, месенджери, соц. мережі. Встановлюються програми для веб серфінгу та зберігання веб сторінок.
Покупцеві демонструється працездатність встановлених додатків.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
Додаткова пропозиція по послугах:
- Даний пакет не включає в себе захисну плівку
Додаткова пропозиція:
- Наклеювання захисної плівки
- Wi-Fi маршрутизатор
- Пакет налаштувань "Домашнее облако"
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 023, м. Львів,
фіз. адреса: Львів, пр-т Чорновола, будинок № 65,
фіз. адреса: Львів, пр-т Чорновола, будинок № 65,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26004309088960,
у банку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного управління
АТ «Ощадбанк», МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

ЗАМОВНИК
ПІБ: Вишневський Володимир
Васильович ___________________________
,
паспорт: серія
№ ___________ ,
виданий_
_
_
_
_
_
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
проживання:
_
_
_
_
_, телефон:380977511829.

_,

_

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Дудик Р. З.

Вишневський Володимир Васильович
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_/

Додаток 2.156
До Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

Android Максимум

74930071

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

00:25:00
Кількість

Підготовка, оптимізація та захист
Налаштування першого старту:

1

Технічна перевірка техніки
Активація пристрою
Налаштування мови
Встановлення дати та години
Реєстрація облікового запису
Налаштування базових функцій смартфону:

1
1
1
1
1
1

Налаштування Інтернет GPRS
Налаштування MMS
Перенесення даних користувача:
Копіювання контактів
Копіювання медіа файлів
Обрізка SIM карти до формату micro/nano SIM

1
1
1
1
1
1

Встановлення комплексу програм та налаштування
Налаштування електронної пошти
Встановлення та налаштування програм Інтернет месенджерів (Skype,та ін. за бажанням споживача)
Встановлення та налаштування клієнтів соціальних мереж (Facebook, та ін. за бажанням споживача)
Встановлення та налаштування альтернативного Інтернет браузера, та програми перегляду збережених Інтернет
сторінок без підключення до Інтернет мережі
Встановлення необхідних програм в пакетах:
Медіа: встановлення програм для перегляду та прослуховування відео і аудіо різних форматів, Інтернет ТВ та
Радіо, відео з YouTube, аудіо книг (MXPlaye
Офіс: встановлення програм для роботи з офісними документами, та читання електронних книг будь якого
формату (KingSoft Office, CoolReader, iAnnotate,
Зв'язок: встановлення програм управління послугами операторів, аналізу та вибору оптимального тарифу,
телефонного довідника (WebSMS, CallStatistic, Мо
Інструменти: встановлення програм розширення функцій, та ефективного управління пристроєм
Кастомізація: встановлення програм для зміни інтерфейсу, віджетів, тем, рінгтонів
Встановлення найпопулярніших програм в категоріях:
Мода, Відпочинок, Розваги, Довідники, Харчування, Фінанси,Фотографія, Безпека, Бізнес, Карти та он-лайн
навігація, Подорож, Спорт, Ігри

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Обслуговування
Оновлення операційної системи

1

Навчання покупця

1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Виконується перевірка працездатності та активація техніки. Реєстрація облікового запису користувача. Налаштування доступу до
мережі Інтернет та MMS. Перенесення даних користувача (контакти та медіа файли) на новий пристрій. Налаштовуються програми
Інтернет комунікації - пошта, месенджери, соц. мережі. Встановлюються програми для веб серфінгу та зберігання веб сторінок.
Встановлюються пакети програм категорії Медіа, Офіс, Зв'язок, Інструменти, Кастомізація, та за вибором покупця з категорій Мода,
Відпочинок, Розваги, Довідники, Харчування, Фінанси,Фотографія, Безпека, Бізнес, Карти та он-лайн навігація, Подорож, Спорт,
Ігри. Покупцеві демонструється працездатність встановлених додатків.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!

Додаткова пропозиція по послугах:
- Даний пакет не включає в себе захисну плівку
Додаткова пропозиція:
- Наклеювання захисної плівки
- Wi-Fi маршрутизатор
- Пакет налаштувань "Домашнее облако"
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 023, м. Львів,
фіз. адреса: Львів, пр-т Чорновола, будинок № 65,
фіз. адреса: Львів, пр-т Чорновола, будинок № 65,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26004309088960,
у банку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного управління
АТ «Ощадбанк», МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

ЗАМОВНИК
ПІБ: Макаренко Ольга Володимирівна
_
_
, паспорт: серія
№ __
_, виданий
_
_
_
_
_,
ідентифікаційний код _________________________ , місце
проживання:
_
_
_
_
_
_, телефон:0935760268.

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Дудик Р. З.

Макаренко Ольга Володимирівна
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

Додаток 2.157
До Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74930120

Android VIP

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

1:00
Кількість

Підготовка, оптимізація та захист
Налаштування першого старту:

1

Технічна перевірка техніки
Активація пристрою
Налаштування мови
Встановлення дати та години
Реєстрація облікового запису
Налаштування базових функцій смартфону:

1
1
1
1
1
1

Налаштування Інтернет GPRS
Налаштування MMS
Перенесення даних користувача:
Копіювання контактів
Копіювання медіа файлів
Встановлення антивірусного програмного забезпечення, налаштування анти-крадій (включаючи активацію
продукту і оновлення антивірусної бази)
Обрізка SIM карти до формату micro/nano SIM
Наклеювання захисної плівки

1
1
1
1
1
1
1
1

Встановлення комплексу програм та налаштування
Налаштування електронної пошти

1

Встановлення та налаштування програм Інтернет месенджерів (Skype, ICQ, та ін.)
Встановлення та налаштування клієнтів соціальних мереж (Facebook, та ін.)
Встановлення та налаштування альтернативного Інтернет браузера, та програми перегляду збережених Інтернет
сторінок без підключення до Інтернет мережі
Встановлення необхідних програм в пакетах:
Медіа: встановлення програм для перегляду та прослуховування відео і аудіо різних форматів, Інтернет ТВ та
Радіо, відео з YouTube, аудіо книг (MXPlaye
Офіс: встановлення програм для роботи з офісними документами, та читання електронних книг будь якого
формату (KingSoft Office, CoolReader, iAnnotate,
Зв'язок: встановлення програм управління послугами операторів, аналізу та вибору оптимального тарифу,
телефонного довідника (WebSMS, CallStatistic, Мо
Інструменти: встановлення програм розширення функцій, та ефективного управління пристроєм
Кастомізація: встановлення програм для зміни інтерфейсу, віджетів, тем, рінгтонів
Встановлення найпопулярніших програм в категоріях:

1
1
1

Мода, Відпочинок, Розваги, Довідники, Харчування, Фінанси,Фотографія, Безпека, Бізнес, Карти та он-лайн
навігація, Подорож, Спорт
Налаштування офф-лайн навігації (з картою України)
Налаштування інших пристроїв покупця для сумісної роботи з поштою, контактами, нотатками, даними в "хмарі",
навігації в Інтернет (Gmail, GDrive, Evern

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

Обслуговування
Оновлення операційної системи, а також усіх програм
Навчання покупця

1
1

Технічна підтримка та консультації по телефону в режимі 7/24
Обслуговування в магазині протягом 12 місяців
On-Line підтримка протягом 24 місяців
Виїзд за адресою користувача, в містах у яких представлені магазини

1
1
1
1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:

Виконується перевірка працездатності та активація техніки. Реєстрація облікового запису користувача. Налаштування доступу до
мережі Інтернет та MMS. Перенесення даних користувача (контакти та медіа файли) на новий пристрій. Налаштовуються програми
Інтернет комунікації - пошта, месенджери, соц. мережі. Встановлюються програми для веб серфінгу та зберігання веб сторінок.
Встановлюються пакети програм категорії Медіа, Офіс, Зв'язок, Інструменти, Кастомізація, та за вибором покупця з категорій Мода,
Відпочинок, Розваги, Довідники, Харчування, Фінанси,Фотографія, Безпека, Бізнес, Карти та он-лайн навігація, Подорож, Спорт, Ігри
для дорослих та малюків. Встановлюється програма офф-лайн навігації з картою України. За бажанням користувача виконується
налаштування інших пристроїв для сумісної роботи з поштою, контактами, нотатками, даними в "хмарі", навігації в Інтернет.
Покупцеві демонструється працездатність встановлених додатків. Протягом 24 місяців виконуються On-Line послуги: очищення й
оптимізація операційної системи для підвищення швидкодії, оновлення операційної системи, та всіх пакетів програм, оновлення
антивірусного программного забезпечення, діагностика та лікування від вірусів, інсталяція іншого програмного забезпечення, On line
– навчання. При необхідності виконується виїзд на адресу покупця, для налаштування WiFi точки доступу, підключення пристроїв
(ПК, ноутбук, смарт ТВ) користувача в домашню мережу (але не більше 3х), та виконання налаштувань для сумісної работи з
даними (фото, відео,документи).

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
Додаткова пропозиція по послугах:
* - Захисна плівка не входить в ціну послуги
** - Встановлюємо тільки ліцензійне програмне забезпечення
*** - Послуга надається при активному підключенні техніки до мережі Інтернет
**** - Виїзд тільки в містах у яких представлені магазини
Додаткова пропозиція:
- WiFi маршрутизатор

ОБМЕЖЕННЯ:
Увага! On-Line підтримка проводиться у режимі віддаленого доступу за допомогою програми TeamViewer, тож потребують
підключення до мережі інтернет.
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 023, м. Львів,
фіз. адреса: Львів, пр-т Чорновола, будинок № 65,
фіз. адреса: Львів, пр-т Чорновола, будинок № 65,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26004309088960,
у банку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного управління АТ
«Ощадбанк», МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

ЗАМОВНИК
ПІБ: Музика Андрій
Михайлович _______________________________________ ,
паспорт: серія
№ ___________ ,
виданий_
_
_
_
_
_
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
проживання:
_
_
_
_
_, телефон:380978960931.

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Дудик Р. З.

Музика Андрій Михайлович
_

_/

_

__

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

_,

_

Додаток 2.158
До Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74930153

Android Exclusive

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

1:30:00
Кількість

Налаштування інтернет ТБ (WiFi)

Підготовка, оптимізація та захист
Налаштування першого старту:

1

Технічна перевірка техніки
Активація пристрою

1
1

Налаштування мови
Встановлення дати та години
Реєстрація облікового запису

1
1
1

Налаштування базових функцій смартфону:
Налаштування Інтернет GPRS
Налаштування MMS

1
1
1

Перенесення даних користувача:
Копіювання контактів
Копіювання медіа файлів

1
1
1

Встановлення антивірусного програмного забезпечення, налаштування анти-крадій (включаючи активацію
продукту і оновлення антивірусної бази)
Обрізка SIM карти до формату micro/nano SIM
Наклеювання захисної плівки

1
1
1

Встановлення комплексу програм та налаштування
Налаштування електронної пошти
Встановлення та налаштування програм Інтернет месенджерів (Skype, ICQ, та ін.)

1
1

Встановлення та налаштування клієнтів соціальних мереж (Facebook, та ін.)
Встановлення та налаштування альтернативного Інтернет браузера, та програми перегляду збережених Інтернет
сторінок без підключення до Інтернет мережі
Встановлення необхідних програм в пакетах:
Медіа: встановлення програм для перегляду та прослуховування відео і аудіо різних форматів, Інтернет ТВ та
Радіо, відео з YouTube, аудіо книг (MXPlaye
Офіс: встановлення програм для роботи з офісними документами, та читання електронних книг будь якого
формату (KingSoft Office, CoolReader, iAnnotate,
Зв'язок: встановлення програм управління послугами операторів, аналізу та вибору оптимального тарифу,
телефонного довідника (WebSMS, CallStatistic, Мо
Інструменти: встановлення програм розширення функцій, та ефективного управління пристроєм
Кастомізація: встановлення програм для зміни інтерфейсу, віджетів, тем, рінгтонів
Встановлення найпопулярніших програм в категоріях:

1
1

Мода, Відпочинок, Розваги, Довідники, Харчування, Фінанси,Фотографія, Безпека, Бізнес, Карти та он-лайн
навігація, Подорож, Спорт
Налаштування офф-лайн навігації (з картою України)

1

Налаштування інших пристроїв покупця для сумісної роботи з поштою, контактами, нотатками, даними в "хмарі",
навігації в Інтернет (Gmail, GDrive, Evern

1

1
1
1
1
1
1
1

1

Обслуговування
Оновлення операційної системи, а також усіх програм

1

Навчання покупця
Технічна підтримка та консультації по телефону в режимі 7/24

1
1

Обслуговування в магазині протягом 12 місяців

1

On-Line підтримка протягом 24 місяців
Виїзд за адресою користувача, в містах у яких представлені магазини
Підключення мультимедійного жорсткого диску (при наявності у покупця товару для налаштування)

1
3
1

Підключення та налаштування Wi-Fi пристроїв (До 10 пристроїв)
Налаштування безпеки хмарної системи

1
1

Встановлення і налаштування драйверів і необхідного ПО

1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Виконується перевірка працездатності та активація техніки. Реєстрація облікового запису користувача. Налаштування доступу до
мережі Інтернет та MMS. Перенесення даних користувача (контакти та медіа файли) на новий пристрій. Налаштовуються програми
Інтернет комунікації - пошта, месенджери, соц. мережі. Встановлюються програми для веб серфінгу та зберігання веб сторінок.
Встановлюються пакети програм категорії Медіа, Офіс, Зв'язок, Інструменти, Кастомізація, та за вибором покупця з категорій Мода,
Відпочинок, Розваги, Довідники, Харчування, Фінанси,Фотографія, Безпека, Бізнес, Карти та он-лайн навігація, Подорож, Спорт, Ігри
для дорослих та малюків. Встановлюється програма офф-лайн навігації з картою України. За бажанням користувача виконується
налаштування інших пристроїв для сумісної роботи з поштою, контактами, нотатками, даними в "хмарі", навігації в Інтернет.
Покупцеві демонструється працездатність встановлених додатків. Протягом 24 місяців виконуються On-Line послуги: очищення й
оптимізація операційної системи для підвищення швидкодії, оновлення операційної системи, та всіх пакетів програм, оновлення
антивірусного программного забезпечення, діагностика та лікування від вірусів, інсталяція іншого програмного забезпечення, Online
– навчання. При необхідності виконується виїзд на адресу покупця, для налаштування WiFi точки доступу, підключення пристроїв
(ПК, ноутбук, смарт ТВ) користувача в домашню мережу (але не більше 3х), та виконання налаштувань для сумісної работи з
даними (фото, відео,документи). Підключення мультимедійного жорсткого диска. Підключення та налаштування W i-Fi пристроїв, до
10 шт. Організація мережевого принтера.Налаштування безпеки хмарної системи. Встановлення драйверів та неообхідного ПО для
налатування технології хмарної системи. Налаштування інтернет ТВ

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
Додаткова пропозиція по послугах:
* - Захисна плівка не входить в ціну послуги
** - Встановлюємо тільки ліцензійне програмне забезпечення
*** - Послуга надається при активному підключенні техніки до мережі Інтернет
**** - Виїзд тільки в містах у яких представлені магазини
Додаткова пропозиція:
- WiFi маршрутизатор

ОБМЕЖЕННЯ:
Увага! On-Line підтримка проводиться у режимі віддаленого доступу за допомогою програми TeamViewer, тож потребують
підключення до мережі інтернет.
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 023, м. Львів,
фіз. адреса: Львів, пр-т Чорновола, будинок № 65,
фіз. адреса: Львів, пр-т Чорновола, будинок № 65,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26004309088960,
у банку ТВБВ №10026/0104 філії-Головного управління АТ
«Ощадбанк», МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

ЗАМОВНИК
ПІБ: Шевчук Дмитро
Ігорович ________________________________________ ,
паспорт: серія
№ ___________ ,
виданий_
_
_
_
_
_
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
проживання:
_
_
_
_
_, телефон:380989511288.

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Дудик Р. З.

Шевчук Дмитро Ігорович
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

_,

_

Додаток 2.159
До Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

Android Стандарт
ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

00:35:00
Кількість

Підготовка, оптимізація та захист
Налаштування першого старту:
Технічна перевірка техніки
Активація пристрою
Налаштування мови
Встановлення дати та години
Реєстрація облікового запису
Налаштування базових функцій смартфону:
Налаштування Інтернет GPRS
Налаштування MMS
Перенесення даних користувача:
Копіювання контактів
Копіювання медіа файлів
Встановлення антивірусного програмного забезпечення, налаштування анти-крадій (включаючи активацію
продукту і оновлення антивірусної бази)
Обрізка SIM карти до формату micro/nano SIM
Наклеювання захисної плівки

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Встановлення комплексу програм та налаштування
Налаштування електронної пошти
Встановлення та налаштування програм Інтернет месенджерів (Skype,та ін. за бажанням споживача)
Встановлення та налаштування клієнтів соціальних мереж (Facebook, та ін. за бажанням споживача)
Встановлення та налаштування альтернативного Інтернет браузера, та програми перегляду збережених
Інтернет сторінок без підключення до Інтернет мережі
Встановлення необхідних програм в пакетах:
Медіа: встановлення програм для перегляду та прослуховування відео і аудіо різних форматів, Інтернет ТВ
та Радіо, відео з YouTube, аудіо книг (MXPlaye
Офіс: встановлення програм для роботи з офісними документами, та читання електронних книг будь якого
формату (KingSoft Office, CoolReader, iAnnotate,
Зв'язок: встановлення програм управління послугами операторів, аналізу та вибору оптимального тарифу,
телефонного довідника (WebSMS, CallStatistic, Мо
Інструменти: встановлення програм розширення функцій, та ефективного управління пристроєм
Кастомізація: встановлення програм для зміни інтерфейсу, віджетів, тем, рінгтонів
Встановлення найпопулярніших програм в категоріях:
Мода, Відпочинок, Розваги, Довідники, Харчування, Фінанси,Фотографія, Безпека, Бізнес, Карти та он-лайн
навігація, Подорож, Спорт, Ігри для дорослих т
Налаштування офф-лайн навігації (з картою України)
Налаштування інших пристроїв покупця для сумісної роботи з поштою, контактами, нотатками, даними в
"хмарі", навігації в Інтернет (Gmail, GDrive, Evern

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Обслуговування
Оновлення операційної системи
Навчання покупця

1
1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:

Виконується перевірка працездатності та активація техніки. Реєстрація облікового запису користувача. Налаштування доступу до
мережі Інтернет та MMS. Перенесення даних користувача (контакти та медіа файли) на новий пристрій. Налаштовуються програми
Інтернет комунікації - пошта, месенджери, соц. мережі. Встановлюються програми для веб серфінгу та зберігання веб сторінок.
Встановлюються пакети програм категорії Медіа, Офіс, Зв'язок, Інструменти, Кастомізація, та за вибором покупця з категорій Мода,
Відпочинок, Розваги, Довідники, Харчування, Фінанси,Фотографія, Безпека, Бізнес, Карти та он-лайн навігація, Подорож, Спорт, Ігри для
дорослих та малюків. Встановлюється програма офф-лайн навігації з картою України. За бажанням користувача виконується
налаштування інших пристроїв для сумісної роботи з поштою, контактами, нотатками, даними в "хмарі", навігації в Інтернет.
Встановлюється програма антивірусного захисту. Оновлюється операційна система. Покупцеві демонструється працездатність
встановлених додатків.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
Додаткова пропозиція по послугах:
- Даний пакет не включає в себе захисну плівку
Додаткова пропозиція:
- Wi-Fi маршрутизатор
- Пакет налаштувань "Домашнее облако"
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 231,м.Київ,
фіз. адреса: м. Київ, пл. Спортивна, будинок №
1А,
фіз. адреса: м. Київ, пл. Спортивна, будинок №
1А,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26006201388960,
у банку АТ "Ощадбанк", МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

ПІБ: _
№ _

ЗАМОВНИК
_
_ _

_
, виданий_

_, паспорт: серія _

_
_
_
_,
ідентифікаційний код: ________________________ , місце проживання:
_
_
_
_
_
_, телефон:.

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Котвіцький Ю. В.
_
/

_

_

_
_/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_/

Додаток 2.160
До Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

on-line service - пакет Преміум

74930018

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

Кількість

on-line service - пакет Преміум
Он-лайн діагностика персонального комп'ютера
Налаштування поштового клієнта (OutLook, TheBat, Opera, Mozilla)
Встановлення оновлень операційної системи
Встановлення чи оновлення антивірусного програмного забезпечення
Інсталяція іншого програмного забезпечення
Встановлення та оновлення відео і аудіо кодеків
Online – навчання покупця
Створення точки відновлення / відкат операційної системи
Очищення и оптимізація операційної системи для підвищення швидкодії*
Встановлення драйверів сканера / МФУ / веб-камери
Інсталяція іншого програмного забезпечення
Лікування від вірусів**
Встановлення комплексу програм для спілкування в мережі Інтернет – Skype, ICQ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Проводиться діагностика працездатності ОС і встановлених драйверів. У разі появи проблем пов’язаних з програмним
забезпеченням проводиться ряд робіт на виправлення помилок системи. Проводиться створення резервної копії системи або
відновлення системи у разі збою. Користувачеві пояснюється принцип роботи системи відновлення. Проводиться ряд робіт,
спрямованих на виправлення помилок у роботі і збільшення продуктивності операційної системи. Встановлюються оновлення
системи для коректності роботи служб і додатків. Проводяться роботи для збільшення продуктивності системи за рахунок
зменшення часу завантаження, видалення непотрібних фонових процесів, виключення не використовуваних служб. Проводиться
чистка реєстру і тимчасових папок. Проводиться тестовий запуск. Всі роботи проводяться у віддаленому режимі.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
Увага! Цей пакет послуг не включає в себе встановлення операційної системи. Всі роботи проводяться у віддаленому доступі
режимі.

ОБМЕЖЕННЯ:
** - В разі можливості лікування в віддаленому Online режимі
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК

ЗАМОВНИК
ПІБ: _________________________________________ , паспорт:
серія _
_№
_
, виданий_
__
_
_
_
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
проживання:
_
_
_
_
_, телефон:.

"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 231,м.Київ,
фіз. адреса: м. Київ, пл. Спортивна, будинок № 1А,
фіз. адреса: м. Київ, пл. Спортивна, будинок № 1А,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26006201388960,
у банку АТ "Ощадбанк", МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Котвіцький Ю. В.
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

_,

_

Додаток 2.161
До Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

"HiTechnic on-line service" Стандарт

74930022

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

Кількість

Абонемент "HiTechnic on-line service" Стандарт
Налагодження та оновлення операційної системи Налагодження та оновлення операційної системи
Захист ПК Захист ПК
Архіватор і PDF-рідер Архіватор і PDF-рідер
Комплекс програм для Інтернет
Набір програм для відтворення відео, аудіо, фото Набір програм для відтворення відео, аудіо, фото
навчання покупця
Встановлення та налаштування програми електронної пошти Встановлення та налаштування програми
електронної пошти
Набір програм мультимедіа Набір програм мультимедіа
Оптимізація ОС Оптимізація ОС
Установка розширеного набору програм і пристроїв Установка розширеного набору програм і пристроїв
Освітні програми для дітей Освітні програми для дітей

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Производится диагностика работоспособности ОС и установленных драйверов. В случае появления проблем связанных с
программым обеспечением проводится ряд работ на исправление ошибок системы. Проводится создание резервной копии системы
или восстановления системы в случае сбоя. Пользователю объясняется принцип работы системы восстановления. Производится
ряд работ, направленных на исправление ошибок в работе и увеличения производительности. Устанавливаются обновления
системы для корректности работы служб и приложений. Проводятся работы для увеличения производительности системы за счет
уменьшения времени загрузки, удаления ненужных фоновых процессов, выключения неиспользуемых служб. Производится чистка
реестра и временных папок. Проводится тестовый запуск.Все работы проводят удаленным администрированием.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
Внимание!!! Данная абонемент не включает в себя установку операционной системы. Все работы провдоятся удаленным
администрированием с помощью программы AMMYY Admin. Использование сторонних программ с аналогичными функциями строго
запрещена.
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК

ЗАМОВНИК
ПІБ: _________________________________________ , паспорт: серія
№ __
_, виданий _________
_
_
_
_,
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
проживання:
_
_
_
_
_
_, телефон:.

"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 231,м.Київ,
фіз. адреса: м. Київ, пл. Спортивна, будинок № 1А,
фіз. адреса: м. Київ, пл. Спортивна, будинок № 1А,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26006201388960,
у банку АТ "Ощадбанк", МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Котвіцький Ю. В.
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

Додаток 2.162
До Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

"HiTechnic on-line service" Мінімум

74930021

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

Кількість

Абонемент "HiTechnic on-line service" Мінімум
Налагодження та оновлення операційної системи Налагодження та оновлення операційної системи
Захист ПК Захист ПК
Архіватор і PDF-рідер Архіватор і PDF-рідер
Комплекс програм для Інтернет
Набір програм для відтворення відео, аудіо, фото Набір програм для відтворення відео, аудіо, фото
навчання покупця
Встановлення та налаштування програми електронної пошти Встановлення та налаштування програми
електронної пошти
Набір програм мультимедіа Набір програм мультимедіа
Оптимізація ОС Оптимізація ОС
Установка розширеного набору програм і пристроїв Установка розширеного набору програм і пристроїв
Освітні програми для дітей Освітні програми для дітей

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Производится диагностика работоспособности ОС и установленных драйверов. В случае появления проблем связанных с
программым обеспечением проводится ряд работ на исправление ошибок системы. Проводится создание резервной копии
системы или восстановления системы в случае сбоя. Пользователю объясняется принцип работы системы восстановления.
Производится ряд работ, направленных на исправление ошибок в работе и увеличения производительности. Устанавливаются
обновления системы для корректности работы служб и приложений. Проводятся работы для увеличения производительности
системы за счет уменьшения времени загрузки, удаления ненужных фоновых процесс ов, выключения неиспользуемых служб.
Производится чистка реестра и временных папок. Проводится тестовый запуск.Все работы проводят удаленным
администрированием.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
Внимание!!! Данная абонемент не включает в себя установку операционной системы. Все работы провдоятся удаленным
администрированием с помощью программы AMMYY Admin. Использование сторонних программ с аналогичными функциями
строго запрещена.
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК

ЗАМОВНИК
ПІБ: _________________________________________ , паспорт:
серія _
_№
_
, виданий_
__
_
_
_
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
проживання:
_
_
_
_
_, телефон:.

"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 231,м.Київ,
фіз. адреса: м. Київ, пл. Спортивна, будинок № 1А,
фіз. адреса: м. Київ, пл. Спортивна, будинок № 1А,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26006201388960,
у банку АТ "Ощадбанк", МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Котвіцький Ю. В.
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

_,

_

Додаток 2.163
До Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

on-line service - пакет Максимум

74930023

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

Кількість

on-line service - пакет Максимум
Он-лайн діагностика персонального комп'ютера
Налаштування поштового клієнта (OutLook, TheBat, Opera, Mozilla)
Встановлення оновлень операційної системи
Встановлення чи оновлення антивірусного програмного забезпечення
Інсталяція іншого програмного забезпечення
Встановлення та оновлення відео і аудіо кодеків
Online – навчання покупця
Створення точки відновлення / відкат операційної системи
Очищення и оптимізація операційної системи для підвищення швидкодії*
Встановлення драйверів сканера / МФУ / веб-камери
Інсталяція іншого програмного забезпечення
Лікування від вірусів**
Встановлення комплексу програм для спілкування в мережі Інтернет – Skype, ICQ
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ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:
Проводиться діагностика працездатності ОС і встановлених драйверів. У разі появи проблем пов’язаних з програмним
забезпеченням проводиться ряд робіт на виправлення помилок системи. Проводиться створення резервної копії системи або
відновлення системи у разі збою. Користувачеві пояснюється принцип роботи системи відновлення. Проводиться ряд робіт,
спрямованих на виправлення помилок у роботі і збільшення продуктивності операційної системи. Встановлюються оновлення
системи для коректності роботи служб і додатків. Проводяться роботи для збільшення продуктивності системи за рахунок
зменшення часу завантаження, видалення непотрібних фонових процесів, виключення не використовуваних служб. Проводиться
чистка реєстру і тимчасових папок. Проводиться тестовий запуск. Всі роботи проводяться у віддаленому режимі.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
Увага! Цей пакет послуг не включає в себе встановлення операційної системи. Всі роботи проводяться у віддаленому доступі
режимі.

ОБМЕЖЕННЯ:
** - В разі можливості лікування в віддаленому Online режимі
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК

ЗАМОВНИК
ПІБ: ________________________________________ , паспорт:
серія _
_№
_
, виданий_
__
_
_
_
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
проживання:
_
_
_
_
_, телефон:.

"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 231,м.Київ,
фіз. адреса: м. Київ, пл. Спортивна, будинок № 1А,
фіз. адреса: м. Київ, пл. Спортивна, будинок № 1А,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26006201388960,
у банку АТ "Ощадбанк", МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Котвіцький Ю. В.
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

_,

_

Додаток 2.164
До Договору
Публічної оферти
про надання послуг/виконання робіт

74930154

MacBook "VIP" комплексний пакет налаштування

ВАРТІСТЬ УСТАНОВКИ(грн.)
ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год: хв)
ПОСЛУГИ,ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ:
Найменування послуги

02:30:00
Кількість

Встановлення, налаштування та оновлення операційної системи
Встановлення програм VirtualBox или Parallels Desktop ($) - виртуализации
Встановлення альтернативной операційної системи (включаючи повний пакет драйверів)
Створення системного диска (при умові його відсутності)
Розгортання и активація операційної системи
Встановлення оновлення операційної системи
Встановлення і налаштуання драйверів пристроїв і системних утиліт
Здійснення налаштувань користувача (логіна, тем, екрана і т.д.)
Встановлення антивірусного програмного забезпечення (включаючи активацію продукту и оновлення
антивірусної бази)
Архіватор і PDF-рідер
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Комплекс програм для Інтернет
Встановлення альтернативних браузерів
Встановлення комплексу програм для спілкування в мережі Інтернет – Skype
Набір програм для відтворювання відео, аудіо, фото
Встановлення VLC - медиа плеера
Встановлення додатків для перегляду фото і картинок
Встановлення відео і аудіо кодеків
Встановлення офісних додатків - iWork, Pages, Keynote, Numbers
Встановлення і налаштуання програми електронної пошти
Набір програм мультимедіа
Встановлення альтернативних аудіо- відео- плеєрів
Встановлення пакету програм Windows Live (включає редагування відео, поштову програму, батьківський
контроль і інш
Встановлення менеджера закачування и torrent клієнта
Встановлення графічного редактора
Встановлення Java-клієнта
Встановлення розширеного набору програм і пристроїв
Встановлення додатків для запису дисків
Встановлення додатків для контролю стану батареї ноутбука
Підключення і налаштування до 2х периферійних пристроїв (прінтера/сканера/МФУ/вебкамери/ігрових
маніпуляторів)
Встановлення 2х додатків і 2х ігрових додатків по бажанню замовника при умові дотримання легальних прав
розробників програмного забезпечення
Демонстрація результатів роботи та консультація, навчаня покупця
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Додатково
Кількість виїздів на протязі двох років - 10
ESET Cyber Security PRO на 12 міс
Adguard Premium Life-Time для Mac
Гарантія та обслуговування 24 місяці в магазинах Ельдорадо

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:

1
1
1
1

Протягом двох років виконується налаштування ОС, створюється ряд робіт, спрямованих на виправлення помилок в роботі і
збільшення продуктивності.
Встановлюється оновлення системи для коректності роботи служб і додатків. Проводяться робіти для збільшення продуктивності
системи за рахунок зменшення часу завантаження, видалення непотрібних фонових процесів, виключення невикористовуваних
служб.
На Mac встановлюються всі необхідні додатки, які дозволяють переглядати і строювати документи, слухати музику, переглядати
фото, дивитись відео, спілкуватись з друзями через Інтернет, створювати друковані копії, а також надають впевненості в захис ті
вашого Mac за допомогою найсучаснішого захисту ESET Cyber Security PRO від зовнішніх загроз. А також буде встановленій
найкращий захист від набридливої реклами Adguard Premium Life-Time lic для Mac.
Встановлюється редактор зображень, відео і мелодій. Встановлюється альтернативний web-браузер для безпечного перегляду
інтернет сторінок і архіватор. Встановлюються ігрові і інші додатки. Настроюється робота периферійного пристрою. Покупцю
демонструється працездатність встановлених додатків, робота антивірусного програмного забезпечення.
Також, на протязі двох років ми приїдемо до покупця до 10 разів для вирішення питань пов’язаних з використанням Mac (якщо
покупець знаходиться в будь-якому з міст в якому є магазин Ельдорадо).

УВАГА ЗАМОВНИКУ!
Даний пакет не включає в себе ліцензійну операційну систему Windows (клієнт самостійно купує програмне забезпечення)
До пакету, додатково включено ліцензійне програмне забезпечення:
ESET Cyber Security PRO
Adguard Premium Life-Time lic для Mac
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК

ЗАМОВНИК
ПІБ: _________________________________________ , паспорт:
серія _
_№
_
, виданий_
__
_
_
_
ідентифікаційний код: _
_
__, місце
проживання:
_
_
_
_
_, телефон:.

"ТОВ "ДІЄСА", Магазин 231,м.Київ,
фіз. адреса: м. Київ, пл. Спортивна, будинок № 1А,
фіз. адреса: м. Київ, пл. Спортивна, будинок № 1А,
код за ЄДРПОУ 36483471, р/р 26006201388960,
у банку АТ "Ощадбанк", МФО 322669,
ІПН 364834726503, № свід. 100335581

Від ПІДРЯДНИКА

Від ЗАМОВНИКА

Котвіцький Ю. В.
_

_/

_

_

/

Претензій щодо якості та обсягу виконаних робіт не маю
/
/

_

_/

_

_ /

_,

_

