






1-бөлім. Объектілерді қайта жаңарту



1.1. Молдағұлова көшесі, 23, айналыммен 2Ду 50-200 мм жылу трассасын қайта жаңарту

1.2.   1-ҚТ-дан  бастап 2Ду 150 мм 13-ББ жылу трассасына ойып орнатуға дейін 2Ду 200мм қайта жаңарту
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1.3. Күйші Дина көшесі, 44, 43/3,46/1,46/3 бойынша 2Ду 100-300 мм жылу трассасын қайта жаңарту

1.4. Есенберлин көшесі бойынша 102ду 50-150мм жылу трассасын қайта жаңарту



1.5.     23-ЖМ-24-ЖМ-42-ЖМ айналыммен жылу трассасын (22(23)-ҚТ-дан бастап Күйші Дина көшесі

бойынша 4-үй ауданындағы секцияға дейін 1-учаске) қайта жаңарту

1.6.    Ақ-бұлақ-3 ("Газовик" ҮИК) шағын ауданындағы жылу трассасын қайта жаңарту, ДУ 50-200мм 

ауыстыру



1.7.   93-орам 6(29) ҚТ-дан бастап Абай даңғылы, 9/1 дейін жылу трассасын қайта жаңарту,  Ду 50-

150мм ауыстыру

1.8.   Манас көшесі, 14 бойынша 5(18)-ҚТ жылу трассасын қайта жаңарту, ДУ 50-150 мм ауыстыру



1.9. Т. Хусейн көшесі, 5/1 бойынша (№27 мектеп-лицейі, 29(23-ҚТ),  ДУ 50-159 ауыстыру) жылу трассасын

қайта жаңарту

1.10. Тәшенов көшесі, 8 ("Атамекен" ТК) бойынша жылу трассасын қайта жаңарту



п. 1.11. 19(6)ҚТ-дан бастап Уәлиханов көшесі бойынша №15 т.д. дейін және Кенесары көшесі

бойынша №57 т.д. дейін 2Ду 50-300 мм жылу трассасын қайта жаңарту



1.12.  Степной қосалқы станциясынан бастап 7-СС-ға дейін кәбілдік желіні қайта жаңарту



п. 1.13     150-ТП-дан 2(33)П жылу павильонын сыртқы электрмен жабдықтау



2 Бөлім. Жабдықтың ескіргенін ауыстыру және

жаңасын сатып алу



2.1 Стационарлық қондырғы үшін

қалдықтары бар сарқынды суларға

орнатылатын сорғы

2.2 Ластанған суларға арналған сорғы 2.3 Көбік құю машинасы

фасонды бұйымдарды құю

үшін

п. 2.4. Геодезиялық жабдық жиынтығы
п.2.5. Электро генераторлар



п.2.6. А4 сериясымен қорғалған қысқа тұйықталған

роторы бар үш фазалы асихронды электр қозғалтқышы

п.2.7. Жол блокираторы



3 Бөлім. Лицензиялық бағдарламалар мен атқару
техникасын сатып алу



п. 3.2. Деректерді сақтау жабдықтарын жеткізумен пошта серверін енгізу



4-бөлім. Құралдарды сатып алу



п. 4.4. Автокран

4.1. Ультрадыбыстық қалыңдық

өлшеуіш

4.2. Лазерлік қашықтық

өлшеуіш

4.3. Жылу сезгіш



5-бөлім. Көлік және арнайы механизмдер сатып алу



5.3. Экскаватор 0,65 текше метр

5.2.Экскаватор-жүк тиегіш 0,18-0,3 текше метр5.1. Өзіаударғыш КАМАЗ 65115-6058-50


