
 Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710  

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

1. Замовник: 

1.1.  Найменування: Академія Державної пенітенціарної служби; 

1.2.  Код: заЄДРПОУ: 08571788; 

1.3.  Місцезнаходження: вул. Гонча 34, м. Чернігів, 14000, вул. Лісова, 1, с. Давидківці,                     

  Хмельницький район, Хмельницька область, 31341; вул. Колеусівська, 39, м. Кам'янське,    

  Дніпропетровська область, 51901.  

2. Інформація про предмет закупівлі: 

2.1.  Найменування предмету закупівлі: Надання послуги з дератизації та дезінсекції в                                                          

приміщеннях (ДК 021:2015 – 90920000-2 Послуги із санітарно-гігієнічної обробки 

приміщень); 

2.2. Для забезпечення епідеміологічної безпеки в приміщеннях Академії та відокремлених 

відділеннях, необхідно проводити санітарно-гігієнічної обробки приміщень. 

2.3.Кількість товару, або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 

№ 

п/

п 

Найменуван

ня 

товару 

Код ДК 

021:2015 

Технічні та якісні характеристики та інші 

характеристики предмета закупівлі 

(вид, навантаження, швидкість, пропускна 

здатність) 

Оди

ниц

я 

вимі

ру 

Кількіс

ть 

Ціна 

загаль

на 

1 Послуги із 

санітарно-

гігієнічної 

обробки 

приміщень  

90920000

-2 

Адреса надання послуги – вул. Гонча 34, 

м. Чернігів;  

Надання послуги з дератизації в 

будинках і спорудах, та дезінсекція в 

приміщеннях з 01.01.2022 по 31.12.2022 

включно;. 

 

 

 

 м 2 

3379,7 
(дерати

зація) 

3379,7 
(дезінсе

кція) 

 

 

 

 

 

36500,

64 

2 Послуги із 

санітарно-

гігієнічної 

обробки 

приміщень 

90920000

-2 

Адреса надання послуги –Хмельницька 

обл., Хмельницький р-н., с. Давидківці, 

вул. Лісова,1;  

Надання послуги з дератизації в 

будинках і спорудах, та дезінсекція в 

приміщеннях з 01.01.2022 по 31.12.2022 

включно. 

 

м 2 3187 

(дерати

зація) 

2541 
(дезінсе

кція) 

 

 

 

 

38946,

96 

3 Послуги із 

санітарно-

гігієнічної 

обробки 

приміщень 

90920000

-2 

Адреса надання послуги –м. Кам'янське, 

вул. Колеусівська,39 ; 

Надання послуги з дератизації в 

будинках і спорудах, та дезінсекція в 

приміщеннях з 01.01.2022 по 31.12.2022 

включно. 

 

м 2 4557 
(дерати

зація) 

3660 
(дезінсе

кція) 

 

 

 

 

45913,

32 



 

 

         Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: 
 

        Здійснення на об’єктах замовника профілактичних та винищувальних робіт по боротьбі з гризунами та 

тарганами згідно ентомологічних показників та методиками МОЗ України з використанням механічних 

пристроїв та препаратів дозволених до застосування на території України. 

        Виконавець зобов'язується: 

- проводити роботи по профдезінфекції на протязі 3-х днів з моменту отримання заявки, але не рідше 1 разу на 

місяць; 

- виконувати послуги відповідно до методичних вказівок та інструкціями, затвердженими Міністерством 

охорони здоров'я України; 

- забезпечити належну якість виконуваних послуг; 

- вживати своєчасних санітарно-профілактичні та винищувальні заходи по сигналу Замовника при появі на 

договірному об'єкті гризунів та побутових комах в межах вартості договору; 

- давати Замовнику пропозиції щодо виконання заходів, що виключають створення умов для виплоду і 

розселення гризунів та побутових комах; 

- давати Замовнику консультації з питань дератизації, дезінсекції та запобіжні заходи та громадської безпеки 

щодо отруйних речовин, розкладених на об'єкті. 

- використовувати дератизаційні, дезінсекційні, дезінфекційні засоби, лише рекомендовані Міністерством 

охорони здоров’я чи іншими відомствами для цієї мети, зареєстрованими та дозволеними для застосування в 

Україні; 

- проводити роботи спеціально підготовленими для цього фахівцями. 

      У разі якщо послуги не відповідають технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати 

умови надання послуг, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється. 

 
   

 

3 Очікувана вартість: 121 360,92 грн. 

4 Обґрунтування бюджетного 

призначення та очікуваної вартості 

предмета закупівлі: 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі 

здійснювалося із застосуванням проведеного 

моніторингу цін, шляхом здійснення пошуку, збору та 

аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару 

(тобто інформація про ціни, що містяться в мережі 

інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих 

торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в 

електронній системі закупівель «Прозоро», тощо) з 

урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних 

валют очікувана вартість предмета закупівлі складатиме 

121360,92 (сто двадцять одна тисяча триста шістдесят  ) 

гривень 92 коп. 


