
 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних 

коштів» (зі змінами)) 

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:  
Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради; вул. Ярослава Мудрого 

будинок № 2, місто Біла Церква, Київська область, Україна, 09117; Державна казначейська служба 
України; код за ЄДРПОУ – 03193643; категорія замовника — органи місцевого самоврядування.. 

 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на 

лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних 

класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Послуги з 

прибирання(Послуги з прибирання приміщень УСЗН БМР). Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний 

закупівельний словник" – 90910000-9 Послуги з прибирання. Відкриті торги з Особливостями. 

 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-01-11-009190-a 

 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні 

характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та повинні 
відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства.  

 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений 

згідно плану асигнувань по загальному фонду місцевого бюджету  на 2023 рік.  

 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 152163,20 грн з ПДВ. 

 

7. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

 
 

Вимоги до предмету закупівлі: 

1. Строк надання послуг до 31.12.2023 року; 

2. Послуги надаються згідно з видом прибирання:  

2.1. Регулярне прибирання: щоденно ( понеділок – п’ятниця з 17:00 до 21:00 ); 

2.2. Посилене щотижневе прибирання:  субота з 9:00 до 15:00; 

2.3. Генеральне прибирання: 2 рази на рік  ( 16-17.04.2023р. та 01-02.10.2023р.). 

 

Технічні вимоги до предмету закупівлі 

№ 

з/

п 

Вид Об’єкт обслуговування Перелік послуг 

1. 

 

 

Регулярне 

прибирання 

 

Тверда підлога кабінетів, коридорів, 

сходів, холів, тамбурів. 

Підмітання, вологе протирання, миття 

Опалювальні прилади (радіатори, труби) Вологе протирання 

Меблі Протирання, видалення пилу 

Організаційна ( офісна ) техніка Протирання, видалення пилу 

Підвіконня Вологе протирання 

Приміщення кабінетів, коридорів, холів Озонування повітря 

Сходові марші Підмітання, вологе протирання, миття 

Перила сходів Миття 

Килимові покриття Чищення 

Стінові сендвіч-панелі Миття 

Збір сміття  Сортування, утилізація та переміщення до 

вуличного контейнера 



Санітарний вузол: підлога, раковини, 

унітази, сантехнічні вироби 

Вологе протирання, миття, дезінфекція 

Урни, кошики Звільнення від сміття, заміна біопакетів 

для сміття 

Локальне забруднення полу Видалення 

Локальне забруднення стін Видалення 

Забруднення (наліпки, жувальні гумки, 

надписи маркерами, тощо) 

Видалення 

Сніг, лід на прибудинковій території  Прибирання, посипання протиожеледним 

реагентом 

2. Посилене 

щотижневе 

прибирання 

Стеля Сухе чищення 

Стіни Сухе чищення 

Вимикачі, розетки Протирання, видалення пилу 

Вхідні двері та двері в кабінетах Миття, вологе протирання  

Фасади меблів Чищення, миття 

Плитка Чищення 

Дзеркальні покриття Чищення, миття 

Склянні перегородки Чищення, миття 

Підлога Машинне миття 

Плінтуси Миття 

Кімнатні рослини Догляд, полив 

Туалети Миття, чищення, дезінфекція 

Перегородчасті конструкції Знежирювальні заходи, миття 

3.  
Генеральне 

прибирання 

Вікна ( з середини та ззовні ) Миття  

Стіни Машинне чищення 

Стеля Машинне чищення 

Кондиціонери, світильники Миття, чищення 

Вентиляційні отвори Миття, чищення 

Плитка Миття, дезінфекція 

Плінтуси  Миття  

Штори, гардини, жалюзі Зняти, випрати, попрасувати та повісити 

Меблі  Миття, чищення 

Квітник Прибирання сміття, загрібання, косіння 

трави 

Вхідна група на 1 поверсі (сендвіч-панелі, 

двері, вікна) 

Миття, чищення, дезінфекція 

Більше інформації щодо вимог на послуги прибирання викладенні в електронній системі закупівлі. 


