
Обґрунтування предмета закупівлі  

  

(на виконання вимог пункту 4-¹ постанови Кабінету Міністрів України 

від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) 
 

Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі: UA-2022-12-27-017677-a) 

 

1 Назва предмета 

закупівлі 

 

Послуги із прибирання та обслуговування 

приміщень для проведення ХІХ позачергового з’їзду суддів 

України; 90910000-9 -послуги з прибирання, відповідний 

код 90910000-9 -послуги з прибирання за ДК 021:2015 

Єдиного закупівельного словника 

2 Обґрунтування 

технічних та якісних 

характеристик 

предмета закупівлі 

 

Рада суддів України на засіданні, яке відбулося14 грудня 

2022 року, прийняла рішення про проведенням ХІХ 

позачергового з’їзду суддів України 11-13 січня 2023 року в 

приміщенні Київського апеляційного суду за адресою:             

вул. Солом’янська, 2А, Київ, 03110. 

Для належної організації роботи ХІХ позачергового 

з’їзду суддів України затверджено заходи, якими передбачено 

необхідність закупівлі послуг із прибирання та обслуговування 

приміщень.   

Термін надання послуг– з 09 січня  по 14 січня 2023 р. 

Замовник здійснює контроль якості надання послуг  

відповідно до Додатка 2 до тендерної документації. 

Виконавець повинен в повному обсязі забезпечити 

працівників, задіяних у виконанні замовлення, спеціальним 

одягом та господарчими товарами та інвентарем, для 

якісного виконання відповідних послуг з дотриманням 

техніки безпеки та охорони праці, згідно з чинним 

законодавством України. Засоби та матеріали, які буде 

використовувати Виконавець при наданні послуг повинні 

відповідати діючим санітарно-епідеміологічним вимогам 

чинного законодавства України та дозволені до 

використання, а також передбачати необхідність 

застосування заходів із захисту довкілля.  

Виконавець за власний рахунок здійснює забезпечення 

витратними матеріалами в достатній кількості протягом 

робочого дня на весь термін виконання договору про 

закупівлю. 

3 Обґрунтування 

очікуваної вартості 

предмета закупівлі, 

розміру бюджетного 

призначення 
 

147 095,00 (сто сорок сім тисяч дев’яносто п’ять гривень 

00 коп.) грн. з ПДВ. Згідно з пунктом 14 постанови Кабінету 

Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 передбачено, що 

закупівля здійснюється замовником на підставі наявної 

потреби або у разі планової потреби наступного року 

(планових потреб наступних періодів). Запланована 

закупівля включається до річного плану закупівель 

замовника відповідно до статті 4 Закону України "Про 

публічні закупівлі". Проектом кошторису ДСА України на 

2023 рік передбачені видатки на закупівлю послуг, що є 

предметом цієї закупівлі за КЕКВ 2240. 

 


