
№ п./п. Найменування робіт Од.вим. Ціна, грн. 

1

1.1 Монтаж та розключення ВРП з лічильником шт від  1200

1.2 Влаштування ніші під ЩО,ЩС шт 560

1.3 Монтаж щитів ЩС, ЩО шт від 800

1.4 Розключення електрощита (автоматичний вимикач, диференційне реле, магнітний пускач) мод 90

2

2.1 Сверління наскрізних отворів в цегляній  стіні до ø 25 шт 50-80

2.2 Сверління наскрізних отворів в бетоній стіні до ø 25 шт 60-90

2.3 Сверління наскрізних отворів в бетонному перекритті до ø 25 шт 80-100

2.4 Штроблення цегляної стіни м 80

2.5 Штроблення бетонної стіни м 120

2.6 Сверління отвору під установчу коробку шт 65

3

3.1 Монтаж кабеля відкритим способом до 10 мм² м 18

3.2 Монтаж кабеля відкритим способом 16-50 мм² м 35

3.3 Монтаж кабеля в гофротрубі, металорукаві до 10 мм² (з затяжкою) м 30

3.4 Монтаж кабеля в гофротрубі, металорукаві 16-50 мм² (з затяжкою) м 40

3.5 Монтаж кабеля в лотку, кабельному каналі  до 10 мм² (з затяжкою) м 42

3.6 Монтаж кабеля в лотку, кабельному каналі,  16-50 мм² (з затяжкою) м 50

3.7 Монтаж кабеля в металевій чи пластиковій трубі до 10 мм² (з затяжкою) м 40

3.8 Монтаж кабеля в металевій чи пластиковій трубі 16-50 мм² (з затяжкою) м 50

4

4.1 Монтаж коробки розподільчої 100х100 без розключення шт 60-80

4.2 Монтаж коробки розподільчої 100х100 з розключенням шт від  120

4.3 Монтаж коробки установчої шт 18

5

5.1 Монтаж та підключення точкового світильника шт від 80

5.2 Монтаж та підключення світильника, бра шт від  150

5.3 Монтаж люстри шт від 500

5.4 Монтаж LED стрічки з профілем м від 80

5.5 Підключення понижуючого трансформатора шт 150

5.6 Підключення стабілізатора напруги шт 1200

5.7 Монтаж датчика руху,фотореле шт 200

5.8 Монтаж розетки з підключенням шт 80-110

5.9 Монтаж вимикача з підключенням шт 80-100

5.10 Монтаж електричної теплої підлоги м² 200

Супутні 
витрати

Загальновиробничі, адміністративні витрати (%)
10

Транспортні витрати (%) 5

Гарантія на роботи

*Розцінки на електромонтажні роботи станом на 01.02.2019

3 роки

                           Електромонтажні роботи. Одиничні розцінки станом на 01.02.2019

Щитове обладнання

Робота зі стінами та перекриттями

Монтаж кабелю

Установчі та розподільчі коробки

Монтаж обладнання
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