
№1 дата СЛУЖБОВА ЧАСТИНА

назва об'єкту
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наряд замовник, тел.

1.Загальні ціна у грн об'єм сума час хв. Чол.

1.1. Робочий виїзд групи інсталяторів компанії на об'єкт замовника (не більше одного разу на день) 154 1.1.
1.1.1. Доплата за кожен кілометр дороги додатково до робочого виїзду групи інсталяторів компанії на об'єкт замовника, що розташовано за межами міста 6 1.1.1.
1.1.2. Робочий виїзд групи інсталяторів компанії на об'єкт замовника у відрядженні (за одного інженера та один день, включає комунікаційні видатки, проживання, транспорт) 1.1.2.
1.2. Простій групи інсталяторів компанії на об'єкті замовника з вини замовника (за годину) 61 1.2.
1.3. Консультації та проектний нагляд за персоналом замовника (за годину) 110 1.3.
1.31. Виготовлення попереднього кошторису, попередньої графічної документації та попередньої схеми (за годину) 0 1.31.
1.32. Виготовлення фінального кошторису, фінальної графічної документації та фінальної схеми (за годину) 242 1.32.
1.33. Виготовлення документації по об'єкту (фото, відео, схеми) (за годину) 242 1.33.
1.34. Зняття розмірів приміщення за відсутності масштабних схем 121 1.34.
1.4. Роботи на висоті > 2.7 метри, наявні ускладнені умови (вулиця, відсутність опалення, шум, агресивне середовище, меблі, демонтажні роботи) (за виключенням монтажу ТВ та панелей) застосовуємо коефіцієнт 1,5 1.4.
1.5. Вантажні послуги (HiFi техніка, габаритна електроніка обьємом більше 70х60х30 або вагою більше 20кг, за один поверх на одного працівника, за віключенням першого поверху) 6 1.5.
1.7. Заповнення гарантійного талону побутова (клієнтом не оплачується) 3 1.7.
1.8. Заповнення гарантійного талону Hi-Fi (клієнтом не оплачується) 6 1.8.

2. Роботи з кабельно-провідниковою продукцією (за 1 погонний метр) 0
2.1. Поверхневий монтаж кабелю діаметром до 1см, за один кабель 6 2.1.
2.11. Поверхневий монтаж кабелю діаметром більше 1см, за один кабель чи гофру 8 2.11.
2.2. Поверхневий монтаж коробу пластикового (шириною до 50 мм) 17 2.2.
2.3. Кутовий перехід коробом пластиковим (габарити 1) 18 2.3.
2.4. Поверхневий монтаж коробу пластикового  (шириною понад 50 мм) 19 2.4.
2.5. Кутовий перехід коробом пластиковим (габарити 2) за 1шт 20 2.5.
2.6. Сліпа прокладка кабелів за гіпсокартоном, за підвісними стелями, у трубах, у коробах, каналах (кабелю діаметром до 1см) 22 2.6.
2.6.1 Сліпа прокладка кабелів за гіпсокартоном, за підвісними стелями, у трубах, у коробах, каналах (кабелю діаметром до 1см) 19 2.6.1
2.7. Роботи з екранування кабелів 20 2.7.
2.8. Декоративний поверхневий монтаж кабелів на високоякісні поверхні (на двосторон. клейкі стрічки, термопластик, силікони, клеї) 31 2.8.
2.8.1 Декоративна затяжка кабелю в чулок за 1 м 24 2.8.1
2.9. Затяжка у гофру чи прокладка у короба кабелю CAT3/CAT5/CAT6/CAT7 (один кабель - одна гофра) 6 2.9.
2.91. Затяжка у гофру кабелю до 1см 4 1 2 2.91
2.92. Затяжка у гофру двох кабелів до 1см кожен 6 1,5 2 2.92

3. Облаштування та встрановлення коробок монтажних та електрофурнітури (вимикачі, розетки, дімери, автомати, панельки з конекторами) 0
3.1. Монтаж европейської коробки в штукатурку CEE60 (під вимикач, розетку) 36 3.1.
3.2. Монтаж европейської коробки в гіпсокартон  CEE60 (під вимикач, розетку) 31 3.2.
3.3. Монтаж американської коробки в штукатурку 1-Gang (для обладнання Lutron, Russound, Elan, Niles, Nuvo, Aton, Kramer, Centralite…) 50 3.3.
3.4. Монтаж американської коробки в штукатурку 2-Gang (для обладнання Lutron, Russound, Elan, Niles, Nuvo, Aton, Kramer, Centralite…) 63 3.4.
3.5. Монтаж американської коробки в штукатурку 3-Gang (для обладнання Lutron, Russound, Elan, Niles, Nuvo, Aton, Kramer, Centralite…) 77 3.5.
3.6. Монтаж американської коробки в штукатурку 4-Gang (для обладнання Lutron, Russound, Elan, Niles, Nuvo, Aton, Kramer, Centralite…) 90 3.6.
3.7. Монтаж американської коробки в гіпсокартон  1-Gang (для обладнання Lutron, Russound, Elan, Niles, Nuvo, Aton, Kramer, Centralite…) 36 3.7.
3.8. Монтаж американської коробки в гіпсокартон  2-Gang (для обладнання Lutron, Russound, Elan, Niles, Nuvo, Aton, Kramer, Centralite…) 48 3.8.
3.9. Монтаж американської коробки в гіпсокартон  3-Gang (для обладнання Lutron, Russound, Elan, Niles, Nuvo, Aton, Kramer, Centralite…) 61 3.9.
3.10. Монтаж американської коробки в гіпсокартон  4-Gang (для обладнання Lutron, Russound, Elan, Niles, Nuvo, Aton, Kramer, Centralite…) 73 3.10.
3.11. Монтаж европейської панелі пластикової (вимикач, розетка) 36 3.11.
3.12. Монтаж европейської панелі металевої  (вимикач, розетка) 61 3.12.
3.13. Монтаж американської панелі пластикової  (для обладнання Lutron, Russound, Elan, Niles, Nuvo, Aton, Kramer, Centralite…) 36 3.13.
3.14. Монтаж американської панелі пластикової  2-Gang (для обладнання Lutron, Russound, Elan, Niles, Nuvo, Aton, Kramer, Centralite…) 48 3.14.
3.15. Монтаж американської панелі пластикової  3-Gang (для обладнання Lutron, Russound, Elan, Niles, Nuvo, Aton, Kramer, Centralite…) 61 3.15.
3.16. Монтаж американської панелі пластикової  4-Gang (для обладнання Lutron, Russound, Elan, Niles, Nuvo, Aton, Kramer, Centralite…) 73 3.16.
3.17. Монтаж американської панелі металевої (для обладнання Lutron, Russound, Elan, Niles, Nuvo, Aton, Kramer, Centralite…) 42 3.17.
3.18. Монтаж американської панелі металевої 2-Gang (для обладнання Lutron, Russound, Elan, Niles, Nuvo, Aton, Kramer, Centralite…) 67 3.18.
3.19. Монтаж американської панелі металевої 3-Gang (для обладнання Lutron, Russound, Elan, Niles, Nuvo, Aton, Kramer, Centralite…) 79 3.19.
3.20. Монтаж американської панелі металевої 4-Gang (для обладнання Lutron, Russound, Elan, Niles, Nuvo, Aton, Kramer, Centralite…) 91 3.20.
3.21. Електроточка (наприклад підключення однієї зони світильників до дімера, включає пайку чи компресійні клеми, антенна розетка, включено монтаж коробки "бермана") 97 3.21.
3.22. Гуртовий монтаж розеток чи вимикачів (включає пайку чи компресійні клеми) 47 3.22.
3.23. Переробка високоякісної електрофурнітури GIRA, Berker, Legrand… 194 3.23.
3.24. Монтаж обладнання на DIN-рейку (автоматичний вимикач, таймер...) 79 3.24.

Чорнові роботи 0
4.1. Прохід методом свердління несучої стіни чи перекриття під кабель діаметром до 22см, довжиною до 95см 24 4.1.
4.11. Прохід методом свердління несучої стіни чи перекриття під кабель діаметром від 23мм, за 1см 5 4.11.
4.2. Прохід методом свердління пустотної стіни під кабель діаметром до 22мм 12 4.2.
4.3. Свердління скла, пластик, керамограніта чи іншого надтвердого матеріалу (ціна отвору - ціна бура Pro Ceram) 42 4.3.
4.4. Штробління несучої стіни чи перекриття 50*50mm, за 1метр 45 4.4.
4.4.1 Штробління несучої стіни чи перекриття 20*20mm, за 1метр 27 4.4.1
4.4.2 Штробління несучої стіни чи перекриття 25*25mm, за 1метр 30 4.4.2
4.5. Отвір у гіпсокартоні чи волоконній панелі під світильник чи гучномовець, або під заглушку кабельну 61 4.5.
4.6. Отвір у деревоплиті під заглушку кабельну 91 4.6.
4.7. Отвір у деревоплиті під панельку 1-4Gang 182 4.7.
4.8. Екзотермічна пайка-зварка металів (сталь, чавун), у вартість включено шашку 10х150 чи 14х150 за 65 грн 182 4.8.
4.9. Екзотермічна різка металів (сталь, чавун), у вартість включено ріжучу шашку 16х200 за 65 грн 182 4.9.
4.10. Механічна різка металів товщиною не більше 1см і довжиною не більше 0,5м (включно з ціною диска Hilti) 36 4.10.
4.11. Механічна різка твердої кераміки 0 4.11.
4.12. Магнітно-резонансна перевірка наявності у стіні кабелів під напругою, металів, дерева 30 4.12.
4.13. Видовбування ніші в цегляній стіні розміром до одного метра квадратного і глибиною до 25см. 391 4.13
4.13.1 Збільшення посадкової глибини для колонки в залізо-бетоному перекритті на стелі діаметром 20см і глибиною до 10см.(без урахування обрізки арматури) 125 4.13.1
4.14. Монтаж акустичної коробки в стіну 348 4.14
4.15. Отвір у металі товщиною 3мм (диаметр 10мм) 18 4.15
4.16. Монтаж/Демонтаж ГВЛ за 1 м.кв. 48 4.16
4.17 Фарбування, обезжирення, грунтування за 1 м.кв 42 4.17
4.18 Фарбування гриля від вбудованоі колонки 105 4.18
4.19 Створення та монтаж світлодіодного світильника під ССЕ60 монтажну коробку 891 4.18

Монтаж світильників чи гучномовців
5.1. 5.1.

5.111 Передмонтажна підготовка простору встіного (стелі) акустичними матеріалами (включаючи матеріали) для вбудованих гучномовців(50% матеріали) 286 5.111
5.2. Монтаж малогабаритної акустичної системи чи невеликого світильника на стіну, чи кабель каналу на дюбеля 91 5.2.
5.3. Монтаж полочної акустичної системи чи середнього світильника на стіну, чи навісного кронштейну, чи скляної/металевої полички (додаткова оплата 2% від вартості скляноі полички) 151 5.3.
5.4. Монтаж велико габаритної акустичної системи на стіну чи коробки у стіну 303 5.4.
5.4.1 Монтаж кабельного декоративного люка в ГВЛ (отвір+монтаж+декор) 212 5.4.1
5.4.2 Монтаж кабельного декоративного люка в штукатурку або бетон (отвір+монтаж+декор) 266 5.4.2
5.4.3 Підготовка до монтажу та підключення LED підсвтки (паяння кабелю, монтаж блоку живлення, підключенняблоку до підсвітки) 169 5.4.3
5.4.4 Монтаж світодіодної стрічки за 1 м. 36 5.4.4

Монтаж плазмових чи рідкокрісталічних телевізорів, проекторів 0
5.5. Усі роботи з монтажу панелей на висоті більше 2 метрів чи в ускладнених умовах (розташування, меблі, тощо) застосувувати коефіціент 1,5 5.5.
5.6. Додаткова оплата за використання хімічних анкерів Hilti за одне кріплення * 103 5.6.
5.7. Націнка на монтаж "совкових" кріплень (Україна, Росія, Білорусія тощо) 1,25 5.7.
5.8. 5.8.

5.9. 5.9.

19-26" 0
5.10. Монтаж рк панелі (від 19 до 26") на несучу стіну, висота монтажу не вище 2м 151 5.10.
5.11. Монтаж рк панелі (від 19 до 26") на пустотну стіну, висота монтажу не вище 2м 272 5.11.
5.12. Монтаж рк панелі (від 19 до 26") на несучу стіну з нахилом по вертикалі, висота монтажу не вище 2м 182 5.12.
5.13. Монтаж рк панелі (від 19 до 26") на пустотну стіну з нахилом по вертикалі, висота монтажу не вище 2м 303 5.13.
5.14. Монтаж рк панелі (від 19 до 26") на несучу стіну з нахилом по вертикалі, виносне кріплення з можливістю повороту по горизонталі, висота монтажу не вище 2м 212 5.14.
5.15. Монтаж рк панелі (від 19 до 26") панелі на пустотну стіну з нахилом по вертикалі, виносне кріплення з можливістю повороту по горизонталі, висота монтажу не вище 2м 333 5.15.

32-50" 0
5.16. Монтаж плазмової чи рк (від 32 до 50") панелі на несучу стіну, висота монтажу не вище 2м 363 5.16.
5.17. Монтаж плазмової чи рк (від 32 до 50") панелі на пустотну стіну, висота монтажу не вище 2м 484 5.17.
5.18. Монтаж плазмової чи рк (від 32 до 50") панелі на несучу стіну з нахилом по вертикалі, висота монтажу не вище 2м 424 5.18.
5.19. Монтаж плазмової чи рк (від 32 до 50") панелі на пустотну стіну з нахилом по вертикалі, висота монтажу не вище 2м 545 5.19.
5.20. Монтаж плазмової чи рк (від 32 до 50") панелі на несучу стіну з нахилом по вертикалі, виносне кріплення з можливістю повороту по горизонталі, висота монтажу не вище 2м 545 5.20.
5.21. Монтаж плазмової чи рк (від 32 до 50") панелі на пустотну стіну з нахилом по вертикалі, виносне кріплення з можливістю повороту по горизонталі, висота монтажу не вище 2м 666 5.21.
5.22. Націнка на монтаж плазмової чи рк (від 52" і вище) панелі за коефіцієнтом 1,25 5.22.

проекційна техніка 0
5.23. Монтаж проектора (0-5кг) на стелю, висотою не більше 2,7м (додаткова оплата 1% від вартості проектора) 545 5.23
5.24. Монтаж проектора (0-5кг) на стіну, висотою не більше 2.7м (додаткова оплата 1% від вартості проектора) 303 5.24
5.24.1 Монтаж проектора (5-15кг) на стелю, висотою не більше 2,7м(додаткова оплата 1% від вартості проектора) 684 5.24.1
5.24.2 Монтаж проектора (5-15кг) на стіну, висотою не більше 2,7м(додаткова оплата 1% від вартості проектора) 484 5.24.1
5.25. Монтаж проекційного екрану на стіну, висотою не більше 2.7м(додаткова оплата 1% від вартості екрана) 424 5.25
5.26. Монтаж проекційного екрану на стелю, висотою не більше 2.7м (додаткова оплата1% від вартості екрана) 545 5.26
5.26. Монтаж проекційного моторизованого екрану шириною від 5 до 8м на стелю, висотою не більше 2.7м (додаткова оплата1% від вартості екрана) 3025 5.26.1

Роботи з аудіо-відео меблевою продукцією 0
6.1. Складання металево-скляних меблів (додатково необхідно дорахувати 2% від вартості товару) 242 6.1.
6.2. Складання металево-скляних меблів з завішуванням панелей ТВ (додатково необхідно дорахувати 2% від вартості товару та 50% від монтажу панелі ТВ на несучу стіну) 242 6.2.
6.3. Складання стійки під акустику (повна збірка, встановлення на шипи, проклейка двостороннім скотчем) 91 6.3.

Термінація кабелів гуртова (обробка закінчень у великих проектах, домашні кінотеатри, клуби...) 0
7.1. Пайка акустичного кабелю до 2.5мм2, за 1 конектор 24 7.1.
7.2. Пайка акустичного кабелю від 3мм2, за 1 конектор 39 7.2.
7.2.1 Пайка акустичного кабелю Hi-End, за 1 конектор 0 7.2.1
7.3. Лудіння акустичного кабелю до 2.5мм2 за один провідник, + або - 15 7.3.
7.4. Лудіння акустичного кабелю від 3мм2 за один провідник, + або - 21 7.4.
7.5. Пайка міжблочного конектора RCA, TR 36 7.5.
7.6. Пайка міжблочного конектора XLR, SVIDEO, TRS, Spicon,3.5mm 48 7.6.
7.7. Пайка Silent Wire конектора (банана) за 1 шт 30 7.7.
7.8. Пайка з використанням сплавів на основі срібла чи золота, AudioQuest, WBT, Van den Hul, (доплата за один провідник) 6 7.8.
7.9. Суха термінація конектора типу банан, лопатка, антенного F-типу, розшивного RCA/XLR/TRS, настінного конектора, за конектор + обробка хімічна та систка киснем 20 7.9.
7.10. Суха термінація конектора типу банан, лопатка, антенного F-типу, розшивного RCA/XLR/TRS, настінного конектора, за конектор, після лудіння, герметизація, обробка хімічна та чистка киснем 13 7.10.
7.11. Суха скрутка (ізоляція ізолентою чи термоусадкою, з'єднання через клемник, застосування обжимних клем), за один провідник 8 7.11.
7.12. Тестування пари провідників 6 7.12.
7.13. Тестування лінків CKC (Fluke MicroScanner 2) 17 7.13.
7.14. Тестування лінків СКС на відповідність ISO (Fluke DSP-4300) 53 7.14.

152

91

Підключення та настройка телевізора (тільки у випадку заповненого гарантійного талону) розпаковування, складання упаковки, складання настільної стійки, монтаж акустики, підключення до мереж 220В, кабельного телебачення, сателітарного ресівера, програвача дисків, аудіо-відео ресівера, 
встановлення батарейок у пульт ДК, сканування каналів, налаштування меню (встановлення мови, перейменування назв входів, виставлення оптимального рівня яскравості, контрасту, різкості, задіяння особливих алгоритмів обробки зображення, короткий екскурс замовнику стосовно перемикання відео 
входів, форматів зображення, правил очищення та методів продовження довговічності панелі у телевізорі, вимоги зберігати упаковку та супроводжувальну документацію, просимо зауважити, що сортування каналів кабельного телебачення, налаштування сателітарного ресівера (окрім формату виведення 
картинки) не включено у ціну)

Підключення та настройка телевізора HiEnd  (тільки у випадку заповненого гарантійного талону) розпаковування, складання упаковки, складання настільної стійки, монтаж акустики, підключення до мереж 220В, кабельного телебачення, сателітарного ресівера, програвача дисків, аудіо-відео 
ресівера, встановлення батарейок у пульт ДК, сканування каналів, налаштування меню (встановлення мови, перейменування назв входів, виставлення оптимального рівня яскравості, контрасту, різкості, задіяння особливих алгоритмів обробки зображення, короткий екскурс замовнику стосовно перемикання 
відео входів, форматів зображення, правил очищення та методів продовження довговічності панелі у телевізорі, вимоги зберігати упаковку та супроводжувальну документацію, просимо зауважити, що сортування каналів кабельного телебачення, налаштування сателітарного ресівера  (окрім формату 
виведення картинки)  не включено у ціну)

Монтаж світильника чи гучномовця в пустотну стіну чи стелю(включаючи підключення ,знімання фетріка з сітки, прозвонка батарейкою, витирання стелі від пальців, якщо клеми-пружини-залити пластиком, якщо нормальні -термоусадка) 119
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7.14.1 Тестування універсальним детектером Bosch D-Tect 150 на виявлення металевих обьєктів, деревяних балок, пласмасових труб, електропроводки та кабелів в стінах, стелі, підлозі 97 7.14.1
7.15. Маркування кабелів подвійне (розетка, кабель, патчпанель чи кінцевий пристрій) 10 7.15.
7.16. Пайка кабелів з термонестійкою чи отруйною ізоляцією (доплата за один провідник) 6 7.16.
7.17. Компресійна термінація конектора спеціалізованим інструментом (патч панелі), за один конектор 24 7.17.
7.17.1 Компресійна термінація конектора спеціалізованим інструментом (мережні конектори RJ45), за один конектор 18 7.17.1
7.18. Компресійна термінація конектора спеціалізованим інструментом (QED, Atlas, Kramer), за 1шт конектор (включено аренду інструменту - 10 грн) 39 7.19.
7.19. Комутація на Патч панелі одного порта 6 7.20.
7.20 Спаювання 2-х провідників (за один провід) 27

Термінація кабелів штучна (обробка закінчень кабелів у проектах менших ніж 20 термінацій) 0
8.1. Пайка акустичного кабелю до 2.5мм2, за 1 конектор 48 8.1.
8.2. Пайка акустичного кабелю від 3мм2, за 1 конектор 79 8.2.
8.2. Пайка акустичного кабелю Hi-End, за 1 конектор 0 8.2.1
8.4. Лудіння акустичного кабелю до 2.5мм2 за один провідник, + або - 30 8.4.
8.3. Лудіння акустичного кабелю від 3мм2 за один провідник, + або - 42 8.3.
8.5. Пайка міжблочного конектора RCA, TR 73 8.5.
8.6. Пайка міжблочного конектора XLR, SVIDEO, TRS, Spicon, 3.5mm 97 8.6.
8.7. Пайка міжблочного конектора SCART, DVI, HDMI 151 8.7.
8.8. Пайка з використанням сплавів на основі срібла чи золота, AudioQuest, WBT, Van den Hul, (доплата за один провідник) 6 8.8.
8.9. Суха термінація конектора типу банан, лопатка, антенного F-типу, розшивного RCA/XLR/TRS, настінного конектора, за конектор + обробка хімічна та систка киснем 40 8.9.
8.10. Суха термінація конектора типу банан, лопатка, антенного F-типу, розшивного RCA/XLR/TRS, настінного конектора, за конектор, після лудіння, герметизація, обробка хімічна та чистка киснем 24 8.10.
8.11. Суха скрутка (ізоляція ізолентою чи термоусадкою, з'єднання через клемник, застосування обжимних клем), за один провідник 12 8.11.
8.12. Тестування пари провідників 7 8.12.
8.13. Тестування лінків CKC (Fluke MicroScanner 2) 31 8.13.
8.14. Тестування лінків СКС на відповідність ISO (Fluke DSP-4300) 53 8.14.
8.14.1 Тестування універсальним детектером Bosch D-Tect 150 на виявлення металевих обьєктів, деревяних балок, пласмасових труб, електропроводки та кабелів в стінах, стелі, підлозі 97 8.14.1
8.14.2 Оренда універсального детектером Bosch D-Tect 150 який виявляє металеві обьєкти, деревяні балки, пласмасові труби, електропроводку та кабеля в стінах, стелі, підлозі за день (включно елементи живлення, страховку) 259 8.14.2
8.15. Маркування кабелів подвійне (розетка, кабель, патчпанель чи кінцевий пристрій) 10 8.15.
8.16. Пайка кабелів з термонестійкою чи отруйною ізоляцією (доплата за один провідник) 6 8.16.
8.17. Компресійна термінація конектора спеціалізованим інструментом (патч панелі), за один конектор 30 8.17.
8.17.1 Компресійна термінація конектора спеціалізованим інструментом (мережні конектори RJ45), за один конектор 24 8.17.1
8.18. Компресійна термінація конектора спеціалізованим інструментом (QED, Atlas, Kramer), за один конектор (включено аренду інструменту - 20 грн) 79 8.18.
8.19. Паяння конектора до навушника використ. рідкий пластик та срібло (знижка не надається) 42 8.19.1
8.19. Комутація на Патч панелі одного порта 8 7.20.
8.20 Спаювання 2-х провідників (за один провід) 54

Роботи з встановлення та налаштування кінотеатрів та HiEnd аудіо систем 0
9.1. Підключення акустичної системи (розпаков., підкл. до кабелів, встановлення відповідно до параметрів чи дизайну, налаштування у меню ресівера, обробка хімічна та чистка киснем клем) 50 9.1.
9.2. Теоретичний розрахунок оптимального розташування акустики у приміщенні, за умови надання замовником плану приміщення чи його параметрів 182 9.2.
9.3. Теоретичний розрахунок оптимального розташування акустики у приміщенні, за умови вимірювання габаритів приміщення нашим персоналом 212 9.3.
9.4. Теоретичний та практичний розрахунок оптимального розташування акустики у приміщенні за допомогою вимірювальної апаратури 454 9.4.
9.5. Консультації стосовно звукоізоляції чи акустичної обробки приміщення, за умови надання замовником плану приміщення за год 286 9.5.
9.6. Роботи зі звукоізоляції приміщення чи акустичній обробоці за годину 139 9.6.
9.7. 9.7.
9.8. Консультації по акустичній обробці чи звукоізоляції приміщення підрядників замовника, за годину 121 9.8.
9.9. 9.9.

9.10. 9.10.
9.11. Аренда програвача DVD/CD/BD/HDD/USB для налаштування системи домашнього кінотеатру 145 9.11.
9.12. 9.12.

9.12.1 9.12.

9.13. 9.13.

9.13.1 9.13.1

9.13.2 Налаштування проектора 363 9.13.2

9.14.
Налаштування сабвуфера - визначення оптимального місцерозташування, розпаковування, складання упаковки, підключення до мережі 220В, підключення до ресівера, перевірка налаштувань сабвуфера у меню ресівера, встановлення батарейок у пульт ДК, задіяння 
механізму автоналаштування ресівера під приміщення, тестове прослуховування, корекція параметрів вручну, тестове прослуховування 209 9.14.

9.15. 9.15.

9.15.1 Налаштування стерео підсилювачів Hi-Fi 347 9.15.1
9.15.2 Налаштування та підключення відеорегистратора 151 9.15.2
9.15.3 Налаштування PRO стерео підсилювачів 165 9.15.3
9.16. Налаштування програмованих пультів (Lutron, Philips, Elan, URC, Logitech, Marantz, Creston, AMX…) (за панельку чи процессор) від 303 9.16.
9.16.1 Налаштування  та підключення аудіо, відео, multiroom контролера, програмування пульта універсального 688 9.16.
9.16.2 Налаштування та підключення камери відеоспостереження 150 9.16.
9.16.3 Програмування камери відеоспостереження 450 9.16.
9.17. Роботи з ергономіки (організація кабельного господарства) 160 9.17.
9.24. Обслуговування відеокартин 182 9.24.
9.25 Високоякісне клонування Аудіо диска 18 9.25
9.25.1 9.25.1

9.26. Тестування негарантійного аудіо, відео, компютерного обладнання, діагностика аудіо-,відео- 97 9.26.
IT послуги 0

9.18 Складання системного блоку персонального комп'ютера 187 9.18
9.19 Складання системного блоку персонального комп'ютера та встановлення ліцензійного програмного забезпечення 231 9.19
9.19.1 Лікування ноута та перевстановлення ПЗ 231 9.19.1
9.20 Складання системного блоку персонального комп'ютера та встановлення ліцензійного програмного забезпечення та пошук драйверів 330 9.20
9.201. Лікування ноута,скачка драйверів та перстановка ПЗ 330 9.201.
9.20.2 Встановлення жорсткого диску в медіаплеер, сервер та форматування 44 9.20.2
9.21 Монтаж пристрою до 2U у шафу 50 9.21
9.22 Монтаж шафи до 18U 440 9.22
9.23 Монтаж шафи понад 18U 578 9.23
9.27 9.27

9.27.1 Діагностика Wi-Fi мережі (1год) 88 9.27.1
9.28 9.28

9.29 9.29

9.30 Налаштування автоматичного відновлення Mac OS 100 9.30
9.31 Встановлення бажаної програми на iOS (iPhone, iPad, iPod) (отримання від замовника завдання, пошук однієї програми, встановлення, демонстрація) 40 9.31
9.32 9.32

9.32.1 9.32.1

9.33 Виїзд для першого підключення Mac. (доставка, розпакування, підключення, перші налаштування, демонстрація роботи та семінар по користуванню) 299 9.33
9.33.1 Встановлення базових програм на Mac OS (встановлення пакету iLife, встановлення кодеків, Skype, архіватор, встановлення Microsoft Office For Mac чи Apple iWork ( вартість ліцензіі не включено),демонстрація 200 9.33.1
9.33.2 9.33.2

9.33.3 Встановлення бажаної програми на Mac OS (отримання від замовника завдання, пошук однієї програми, встановлення (вартість ліцензіі не включено), демонстрація (навчання по користуванню не включено) за годину 120 9.33.3
9.34 Виготовлення Micro SIM для iPad, iPhone 25 9.34
9.35 Наклеювання захисної плівки на iPhone (одна сторона) (чистка поверхні, наклеювання плівки (гарантія на відсутність пилинок та бульбашок), застереження стосовно висихання протягом 24 годин) 70 9.35
9.35.1 Наклеювання захисної плівки на iPhone (дві сторони) (чистка поверхнонь, наклеювання плівки (гарантія на відсутність пилинок та бульбашок), застереження стосовно висихання протягом 24 годин) 150 9.35.1
9.35.2 Наклеювання захисної плівки на iPad (одна сторона) (чистка поверхні, наклеювання плівки (гарантія на відсутність пилинок та бульбашок), застереження стосовно висихання протягом 24 годин) 150 9.35.2
9.35.3 Наклеювання захисної плівки на iPad (дві сторони) (чистка поверхонь, наклеювання плівки (гарантія на відсутність пилинок та бульбашок), застереження стосовно висихання протягом 24 годин) 210 9.35.3
9.36 9.36

9.37 9.37

9.37.1 Консультація по користуванню Apple (погодинна) (безпосередньо на пристроі кліента, постановка задачі кліентом, усна консультація сертифікованого спеціаліста з демонстрацією на пристої кліента, наступну дистанційну підтримку (телефоном тощо) 
включено, усі консультації стосовно характеристик, параметрів, можливостей обладнання Apple та програмного забезпечення, семінари, демонстраціі та навчання на виставковому обладнанні не можуть пропонуватись на платній основі і є 
безоплатними.)

120
9.37.1

9.37.2 Консультація по користуванню Apple із виїздом (погодинна) (безпосередньо на пристроі кліента та на його стороні, постановка задачі кліентом, усна консультація сертифікованого спеціаліста з демонстрацією на пристої кліента, наступну дистанційну 
підтримку (телефоном тощо) включено, включено транспортні видатки в обидві сторони, усі консультації стосовно характеристик, параметрів, можливостей обладнання Apple та програмного забезпечення, семінари, демонстраціі та навчання на 
виставковому обладнанні не можуть пропонуватись на платній основі і є безоплатними.)

200
9.37.2

9.38 Встановлення Windows 7 на Mac OS ( встановлення пакету Parallels (вартість ліцензії не включено), встановлення Windows 7 (вартість ліцензії не включено), навчання по користуванню) 200 9.38

9.39 Модифікація iOS для платних програм (модифікація операційноі системи, навчання по встановленню платних програм, попередження про неможливість оновлення версіі операційноі системи) 150 9.39
9.39.1 9.39.1

9.40 Налаштування електронної поштової скриньки (створення адреси електронної пошти для кліента ( у разі відсутності), налаштування параметрів електронної скриньки у пристрої Apple, навчання користуванню, телефонна підтримка 50 9.40
9.41 Створення рингтону для iPhone ( отримання від замовника музичного треку та завдання, виготовлення одного рингтону, встановлення, навчання кліента виготовляти та встановлювати) 40 9.41
10.0 Неописані цим кошторисом роботи 10.0

* не включено вартість дюбелів та анкерних кріплень Hilti - прайс додається окремо сума 0
** рекомендовано відмовлятися від анкерів в комплекті кріплень та обирати спеціалізовані для вашої стіни, проте такі необхідно додатково оплачувати у грн

Автор технічного завдання Роботи прийняв(підпис)
Дата поставновки технічного завдання

Умови технічного завдання: Роботи здав(підпис)

Конвертація аудіо дисків у лузлес треки (HiFi якість) (отримання від замовника альбомів компакт дисків, створення за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення наближеної копії у форматі wav з індексним файлом cue на каліброваному 
приводі Teac з виставленими офсетами, компресія без втрат у лузлес треки, створення електронної обкладинки, за бажанням підвищення розрядності та частоти дискредитаціі 26

Встановлення Windows7 на Mac OS та базових програм (встановлення пакету iLife , встановлення кодеків, Skype, архіватор, встановлення Microsoft Office For Mac чи Apple iWork ( вартість ліцензіі не включено ), встановлення пакету Parallels 
(вартість ліцензії не включено), встановлення Windows 7 (вартість ліцензії не включено), навчання по користуванню) 350

Модифікація iOS для платних програм + пакет програм (модифікація операційноі системи, навчання по встановленню платних програм, базовий пакет програм (безліч офісних, навігаційних та розважальних), попередження про неможливість 
оновлення версіі операційноі системи 250

Консультація по користуванню Apple (15хв) ( безпосередньо на пристроі кліента, постановка задачі кліентом, усна консультація сертифікованого спеціаліста та демонстація на пристрої кліента, наступна дистанційна підтримка включена (телефон 
тощо), усі консультації стосовно характеристик, параметрів, можливостей обладнання Apple та програмного забезпечення, семінари, демонстраціі та навчання на виставковому обладнанні не можуть пропонуватись на платній основі і є 
безоплатними.

40

Міграція данних з одного телефона на інший (,бекап телефона Nokia, авантаження адресноі книги з Nokia на компьютер та синхронізація з iPhone або, завантаження записноі книжки Android комунікатора через інтернет у iPhone або бекап iPhone на 
компютер та відновлення на інший iPhone) 120

Перевстановлення Mac OS, iLife та базових програм (стирання попередньоі ОС, встановлення новоі ОС з інтернет, встановлення новоі ОС з носіів, встановлення пакету iLife, встановлення кодеків, Skype, архіватор, встановлення Microsoft Office For 
Mac чи Apple iWork ( вартість ліцензіі не включено )) 280

Перевстановлення чи оновлення версіі Mac OS та iLife (стирання попередньоі ОС, встановлення новоі ОС з інтернет, встановлення новоі ОС з носіів, встановлення пакету iLife або, оновлення версіі ОС (встановлення по верху із збереженням усіх та 
програм)) 199

Налаштування початкове iPhone, iPod, iPad (створення Apple ID, налаштування доступу у інтернет, демонстрація можливостей та навчання користуванню (здійснення дзвінків, відправка смс та imessage, встановлення програм, іх видалення, 
сортування та переміщення), якщо телефон придбано через нашу мережу то виготовлення microSIM безкоштовне) 120

Підключення до 3G інтернет iPhone чи iPad (виготовлення micro sim карти оператора, встановлення карти у пристрій (вартість стартового пакету включено), налаштування пристрою, перевірка роботи у інтернет, навчання користуванню, на рахунку 
5грн та 550мб трафіку) 70

Налаштування Apple AirPort WiFi роутера/точки доступа (розпакування, підключення у електромережу, підключення у порти пристрію суміжних мережевих пристроів (не включено вартість прокладки кабелів, іх термінаціі, налаштування цих пристроів, 
тестувань кабелів), створення бездротовоі мережі через налаштування пристрою, введення параметрів провайдера у пристрій для виходу у Інтернет, підключення до мережі одного гаджету Із демонстрацією як це повторити (кожен наступний 5грн), 
наклейка-пам'ятка з логіном та паролем пристрою, паролем на wifi - виклик спеціаліста у вартість не включено)

138

Претензій щодо доставки та 
цілісності товару не має (підпис 
клієнта)

Налаштування мікросистем (забороняється здійснювати налаштування техніки Sony, Pioneer, Kenwood, Yamaha, Denon без попередньо заповненого гарантійного талону) розпаковування, складання упаковки, підключення до мережі 220В, оптимальна кабельна комутація (підключення акустичних систем та сабвуфера), 
встановлення батарейок у пульт ДК, налаштування відео та аудіо виходів, налаштування меню, детальний екскурс замовнику стосовно перемикання входів, форматів звучання, правил догляду, методів продовження довговічності обладнання, вимоги зберігати упаковку та супроводжувальну документацію, налаштування радіо 
приймача вбудованого у систему. 182

72

Налаштування про обладнення 528

528

Налаштування ресівера (забороняється здійснювати налаштування техніки Sony, Pioneer, Kenwood, Yamaha, Denon без попередньо заповненого гарантійного талону) розпаковування, складання упаковки, підключення до мережі 220В, оптимальна кабельна комутація (підключення усіх акустичних систем та сабвуфера, 
сателітарного ресівера, програвача дисків, телевізора), встановлення батарейок у пульт ДК, налаштування відео та аудіо виходів сетелітарного тюнера, налаштування меню ресівера (оптимальна комутація відповідних входів та входів та їх перейменування, задіяння механізму автоналаштування ресівера під приміщення, 
перевірка результатів, тестове прослуховування, корекція параметрів вручну, тестове прослуховування, перевірка звучання сабвуфера та центральної колонки, задіяння вбудованого у ресівер відео процесора, фінальна перевірка синхронності перемикання відео та аудіо входів, працездатності DD та DTS, Prologic, стерео, 
багатоканального стерео та SACD, збереження налаштувань у комірку памяті ресівера та занотування здійснених параметрів у інструкцію з експлуатації ресівера, детальний екскурс замовнику стосовно перемикання входів, форматів звучання, правил догляду, методів продовження довговічності обладнання, вимоги зберігати 
упаковку та супроводжувальну документацію, просимо зауважити, що налаштування радіо приймача вбудованого у ресівер не включено у ціну).

Консультації стосовно акустичної обробки приміщення, визначення резонансних частот приміщення за допомогою вимірювального обладнання Sound Control, розрахунок оптимального розташування акустики, налаштування еквалайзера під 
приміщення 968

Налаштування DVD/CD/BD/HDD/USB програвача та сат. тюнера (забороняється здійснювати налаштування техніки Samsung, Sony, Denon, Yamaha, Kenwood, Pioneer, LG, Philips без попередньо заповненого гарантійного талону) розпаковування, складання 
упаковки, підключення до мережі 220В, оптимальна кабельна комутація, встановлення батарейок у пульт ДК, вибір мови меню, вибір мови контенту, налаштування відео та аудіо виходів, роздільчої здатності та формату зображення, консультація замовника стосовно 
експлуатації, вимог зберігати упаковку та супроводжувальну документацію, просимо зауважити, що не надаємо консультацій стосовно відтворення програвачами MPEG4/DivX/MKV

Налаштування медіаресівера Dune (забороняється здійснювати налаштування техніки без попередньо заповненого гарантійного талону) розпаковування, складання упаковки, підключення до мережі 220В, оптимальна кабельна комутація, встановлення батарейок у 
пульт ДК, вибір мови меню, вибір мови контенту, налаштування відео та аудіо виходів, роздільчої здатності та формату зображення, консультація замовника стосовно експлуатації, вимог зберігати упаковку та супроводжувальну документацію, просимо зауважити, що не 
надаємо консультацій стосовно відтворення програвачами MPEG4/DivX/MKV.Перед настройкою треба обновити прошивку та встановити демо ролик та торент файл для демонстраціїї.
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