
 

 

КОШТОРИС ПРОЕКТУ № 1518 

«Шкільний спортивний майданчик» 

№ Артикул Товари(роботи, послуги) 
Кіл-
сть 

Од. 
вим. 

Ціна з ПДВ Сума з ПДВ  

 
SE101-

102 
Жим від грудей- Верхня тягя 

 

1 шт 16 400,00 16 400,00 

 

 
SE104 Маятник 

 

1 шт 10 400,00 10 400,00 

 

 
SE101 Жим від грудей 

 

1 шт 17 200,00 17 200,00 

 

 
SE115 Повітряний ходок 

 

1 шт 11 600,00 11 600,00 

 

 
SE116 Орбітрек 

 

1 шт 11 700,00 11 700,00 

 

 
SE126-

136 
Розгинач стегна 

 

1 шт 12 500,00 12 500,00 

 

 
SE140 Тренажер для пресу 

 

1 шт 10 600,00 10 600,00 

 

 
SE141-T Лижнік 

 

1 шт 15 000,00 15 000,00 

 

 
SE142 Тренажер для привідних та відвідних м'язів 

стегна 
1 шт 14 700,00 14 700,00  



  

  
SE123.1 Жим горизонтальний-Верхня тяга-Жим ногами 

 

1 шт 22 000,00 22 000,00 

 

Вартiсть обладнання:  142 100,00  

Доставка: 4 000,00  

Монтаж: 26 000,00  

Загальна вартість  обладнання та робіт: 172 100,00  

Обов’язковий резерв(20%) 34 420,00  

Загальна вартість проекту *: 206 520,00  

 

* У разі економії  коштів обов’язкового резерву, їх планується використати на 

закупівлю додаткового обладнання тощо. А у разі суттєвого збільшення цін на 

обладнання, кількість його може бути зменшена. Економія на якості обладнання 

недопустима. 

 

Примітка: Всі позначення, величини та фото (малюнки) товару зазначені у бюджеті 

проекту подані лише як зразок бажаного вибору, а отже, кольорова гамма, кількість 

тренажерів та деякі форми/деталі та вироби можуть відрізнятися від запропонованих у 

разі, якщо вони еквіваленті поданому зразку. Товар та його доставка і  влаштування 

повинні відповідати чинним державним нормам України. 

Вимоги до встановлення  та бажаного обладнання: 

• відповідна будівельна ліцензія; 

• обладнання сертифіковане згідно європейських норм безпеки (EN 1176) лабораторією TUV; 

• якість та безпека обладнання підтверджується «Висновком державної санітарно-

епідеміологічної експертизи», виданим Міністерством охорони здоров’я України на основі 

розроблених нами технічних умов, підтверджених Всеукраїнським державним науково-

виробничим центром стандартизації, метрології та сертифікації та погоджено 

Держгірпромнаглядом України; 

• компанія забезпечує гарантійне, післягарантійне та сервісне обслуговування; 

• гарантія на обладнання – не менше 12 місяці. 

 


