ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
Підстава для публікації обгрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від
16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від
01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від
11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від
05.01.2021 р.
Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі санітарно-гігієнічних послуг з
дератизації та дезінсекції зумовлена необхідністю запобігання поширенню гризунів та
комах, які можуть перебувати та розмножуватися у приміщеннях, у тому числі і навчальних
та господарських приміщеннях закладів освіти Святошинського району міста Києва.
Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації
Код ЄДРПОУ: 37498536
Вид процедури: відкриті торги.
Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-03-15-004541-c
Предмет закупівлі: код згідно «ДК 021:2015 85140000-2 - Послуги у сфері охорони
здоров’я різні (санітарно-гігієнічні послуги з дератизації та дезінсекції)»
Бюджет закупівлі становить: 900000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до
середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик, щодо проведення
дератизації та дезінсекції закладів освіти Святошинського району м. Києва згідно,
технічних вимог які наведено нижче.
Загальна площа – 103 969,60 кв. м.
На виконання вимог ст. 18, ст. 33 Закону України «Про захист населення від інфекційних
хвороб» та ст. 30 Закону України «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного населення»
виконавець послуги повинен виконати комплекс протиепідемічних заходів щодо дератизації –
знищення мишовидних гризунів, дезінсекції – знищення побутових комах (тарганів, бліх) на
об’єктах Замовника, з дотриманням норм законодавства, які регламентують діяльність в даній
сфері, а саме:
- з урахуванням санітарно-технічного стану території та будівель проводити необхідну
кратність обстежень на наявність і кількість гризунів та комах, але не менше двох разів на місяць;
- для можливості оперативного реагування на термінові заявки Замовника по знищенню
шкідників Учасник повинен знаходитись та проводити діяльність у місті Києві чи Київській
області. На підтвердження надати висновок торгово-промислової палати про виробництво
товарів/виконання робіт/надання послуг, суб’єктом господарювання розташованим в Україні.
Послуги з дезінсекції, дезінфекції, дератизації;
- на підставі обстеження проводити дератизаційні та дезінсекційні заходи всіма наявними
методами (механічними, хімічними, комбінованими);
- протягом місяця виконувати заявки по знищенню гризунів та побутових комах;
- комплекс протиепідемічних заходів проводити згідно нормативно-правових актів та
методичних вказівок, затверджених Міністерством охорони здоров’я відповідно до графіку та
заявок структурних підрозділів;
- проводити заходи з дератизації та дезінсекції професійно підготовленими фахівцями;
- виконавець гарантує якість послуг, що надаються і підтверджує якість відповідними
сертифікатами ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015;
- при наданні послуг використовувати препарати (засоби), які є безпечними для здоров’я
людини, належним чином зареєстровані і дозволені до застосування в Україні.
Якість наданих послуг повинна відповідати Законам України:
- «Про захист населення від інфекційних хвороб»;

- «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного населення»;
- «Про охорону праці»;
- «Про пожежну безпеку»;
- «Про охорону навколишнього природнього середовища»;
- «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

