
 

 

 

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Алматы қ., Байтұрсынов к-сі, 79 мекенжайы бойынша 

орналасқан ауданы 430 ш.м. кеңсе үй-жайының дизайн-жобасын әзірлеуге төмендегілерді 

ескере отырып, дизайнер қызметі қажет:   

 

Бір нұсқадағы 3D визуализация, әр бөлме үшін осы нұсқаның екі түзетуі берілген (бір 

бөлме үшін 4 ракурс), жұмыс сызбаларының жиынтығы, оған мыналар кіреді:  

1. Өлшемдері бар қайта жоспарлаудан кейінгі үй-жай жоспары. 

2. Желдету жоспары. 

3. Екі үй-жай үшін пандус орналастыру жоспары   

4. Санитарлық-техникалық жабдықты орналастыру жоспары 

5. Пайдаланылған материалдың түрін көрсететін төбенің жоспары (сызбалар саны төбенің 

күрделілік деңгейіне байланысты). 

6. Жарықтандыру аспаптарын (люстра, бра, спот, торшер және т. б.) орналастыру 

жоспары. 

7. Электр розеткалары мен ажыратқыштарды орналастыру жоспары (кабельді ТД, 

телефон, интернет, дабыл, кондиционерлер және т. б. шығу нүктелерінің схемасы). 

8. Еден деңгейінің белгілері, еден жабынының түрі, сурет және өлшемдер көрсетілген 

еден жоспары: (сызбалар саны күрделілік деңгейіне байланысты). 

9. Өрт дабылы (күзет) бойынша жоспар  

10. ҚМЖ сметалары 

11. Сәндік элементтері бар қабырғаларды жазу (сызбалар саны сәндік элементтер санына 

байланысты). 

12. Таңдап алынған материалдың өлшемдері мен ауданын көрсетіп, плиткаларды 

реттеумен санитарлық торап қабырғаларын жазу. 

13.  Таңдап алынған жиһазды орналастыру жоспары. 

14. Есік ойықтарының және терезе ойықтарының өлшемдерін көрсете отырып, есіктердің 

1сипаттамасы. 

 

Қызметтерді көрсету барысында Орындаушы сондай-ақ мыналарды қамтитын 

авторлық қадағалауды жүзеге асырады:  

-  Объектіге дизайнердің келуі (аптасына кем дегенде 1 (бір) рет келу);  

-  Объектіге дизайнер өкілінің келуі (айына келу 4 (төрт) реттен аспайды);  

- ескі арақабырғаларды бөлшектеп және жаңа арақабырғаларды салғаннан кейін, едендерді, 

қабырғалар мен төбелерді және т.б. тегістегеннен кейін туындаған түзетулерді дизайн 

жобасына енгізу;   

- Дизайн-жобаның орындалуына бақылау жасау және консультация; 

- объектінің эстетикалық қабылдануы байланысты болатын жұмыс нәтижелерінің сапасын 

тексеру;  

- әрлеу материалдарын, жиһаз заттарын және Объектіні безендірудің өзге де элементтерін 

іріктеу (Тапсырыс берушінің атынан және тапсыруы бойынша); 

- телефон арқылы кеңес беру. 

 

Өтінімдер 2022 жылғы 04 қаңтарға дейін КП және коммерциялық / кеңселік 

жылжымайтын мүлік объектілеріне қоса берілген портфолио түрінде қабылданады: 

PR@vtb-bank.kz 

 


