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ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ / ВИМОГИ: НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПРИБИРАННЯ 
 
I. ВИМОГИ ДО КОМПАНІЇ 
Підрядник повинен мати досвід та надати мінімум два (2) рекомендаційних листа та/або 
попередні замовлення на поставку. Компанія повинна мати мінімум два (2) роки 
попереднього досвіду роботи в сфері клінінгових послуг (інший профіль діяльності не має 
значення).  
 
Підрядник (компанія) повинен бути зареєстрований в Україні і мати дозвіл на здійснення 
діяльності в країні. Профіль компанії повинен бути представлений як частина технічної 
пропозиції.  
 

II. ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ 
Підрядник повинен надати УВКБ ООН необхідну кількість навчених прибиральників, а 
також різноробочих для надання послуг з прибирання в офісах УВКБ ООН в Україні, як 
описано в Додатку В.  
 

III.  Місцезнаходження офісу-опис послуг і необхідна кількість персоналу. 
 
 

№ 

 

Розташування офісу Необхідна кількість персоналу 

1 
 Польовий офіс УВКБ ООН 

у м. Ужгород (вул. Льва 
Толстого, 5) 

2 прибиральника(ці) 
2 різноробочих 

 ВСЬОГО 4 

 
Підрядник повинен бути в змозі мобілізувати і надати протягом одного (1) місяця весь 
необхідний персонал в зазначене місце (як описано в цьому Технічному завданні і 
Додатку В).   
 
IV. ДОДАТКОВИЙ ПЕРСОНАЛ   
Підрядник повинен буде надати будь-яку кількість додаткового кваліфікованого 
персоналу за заданими тарифами в найкоротші терміни для задоволення будь-яких 
додаткових потреб у прибиранні офісів і житлових приміщень, включаючи відсутність 
своїх співробітників у зв'язку з відпустками по хворобі. Такий запит на додаткові 
послуги повинен бути ініційований менеджером за контрактом (адміністрація) і 
схвалений адміністратором за контрактом (постачання) до того, як запитаний 
додатковий персонал приступить до роботи. 

 
V. ВИТРАТИ НА ПРОЇЗД ТА ПРОЖИВАННЯ 
Підрядник нестиме відповідальність за оплату проїзду, проживання та витрат на 
проживання своїх співробітників, які переміщуються або ротуються до місця виконання 
контракту та назад.  
 
VI.  СТРАХУВАННЯ 
Підрядник буде зобов'язаний забезпечити медичне / групове страхування для 
встановленої страхової компанії для всіх своїх співробітників, спрямованих до УВКБ 
ООН. 
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VII.  СТРОК 
Персонал підрядника з прибирання повинен виконувати свої обов'язки і бути доступний 
в УВКБ ООН в звичайний робочий час з 07:00 до 16:00, включаючи годинну 
перерву на обід, з понеділка по п'ятницю. Субота та неділя — вихідні дні.  
 
Послуги з ретельного прибирання повинні проводитися два рази на рік, навесні і 
восени, за погодженням сторін, в залежності від погодних умов. 
 
Робота різноробочого повинна виконуватися в робочий час з 09:00 до 18:00, 
включаючи годинну перерву на обід, з понеділка по п'ятницю. Субота та неділя — 
вихідні дні. 
 
VIII.  УНІФОРМА 
Підрядник повинен забезпечити свій персонал відповідною та чистою уніформою та 
впевнитись, що весь персонал мав при собі посвідчення особи у будь-який час, 
перебуваючи на території офісу УВКБ ООН. Крім того, Підрядник повинен надати лист 
відвідуваності, підписаний його співробітниками, які були присутні на чергуванні в офісі 
УВКБ ООН кожен кінець календарного місяця. 
 
IX.  РОБОЧІ ІНСТРУКЦІЇ ТА ПІДКАЗКИ  
Точні інструкції по роботі, перераховані в цьому документі, повинні бути вивішені в 
будівлях таким чином, щоб персонал з прибирання міг ознайомитися з ними в будь-який 
час. Письмові інструкції для персоналу з прибирання повинні бути надані та вивішені 
там, де це необхідно.  
 
X. КОНТРОЛНИЙ СПИСОК ПРИБИРАННЯ 
У всіх туалетах, офісах, коридорах та на головній точці зовнішніх приміщень офісів 
повинен бути вивішений контрольний лист прибирання, який щогодини оновлюється та 
підписується прибиральниками за проведене прибирання та використані засоби для 
чищення. 
 
XI.  НАВЧАННЯ  
Весь персонал з прибирання, найнятий для виконання контракту на послуги з 
прибирання, повинен регулярно проходити навчання для виконання різних завдань. Це 
навчання повинно охоплювати всі види природоохоронної діяльності, політику в галузі 
охорони праці та техніки безпеки та виконання робочих інструкцій.  
 
XII.  КЕРІВНИК  
Для організації робіт з прибирання та контролю за ними слід призначити менеджера 
об'єкта, бригадира/виконроба або координатора. Призначена особа повинна 
підтримувати контакт з координатором УВКБ ООН (особою, яка подає запит) з питань 
прибирання та бути доступною у робочий час. Керівник повинен щомісяця зустрічатися 
з координатором УВКБ ООН з прибирання, щоб обговорити робочі інструкції та 
вирішити будь-які проблеми, які можуть виникнути в результаті впровадження будь-
яких нових методів прибирання.  
 
Керівник підприємства, бригадир / виконроб або координатор повинні володіти 
достатньою кваліфікацією в області стандартів охорони праці та техніки безпеки та 
екологічних питань. Керівник повинен регулярно перевіряти методи, що 
використовуються персоналом з прибирання, щоб переконатися, що робочі інструкції 
виконуються.  
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XIII.  ЗДАТНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧИТИ БЕЗПЕЧНЕ РОБОЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ 
ПЕРСОНАЛУ З ПРИБИРАННЯ  
Підрядник повинен мати процес звітності та усунення небезпек та нещасних випадків. 
Весь персонал з прибирання, наданий підрядником для виконання обов'язків в УВКБ 
ООН, повинен бути застрахований від небезпек і нещасних випадків; УВКБ ООН не несе 
відповідальності за будь-які збитки або загибель людей і не буде піддаватися судовому 
розгляду з боку підрядника в разі будь-якої такої події. Учасникам тендеру пропонується 
відвідати офісне приміщення для ознайомлення. 
 
Належне зберігання, маркування, поводження з хімічними речовинами та їх утилізація  
• Надання першої допомоги та організація нещасних випадків повинні бути надані 
Підрядником.  
• Підрядник повинен забезпечити навчання свого персоналу з охорони праці та техніки 
безпеки  
• Проводити регулярне технічне обслуговування обладнання.  
 
 
XIV. ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖНАРОДНИМ ТРУДОВИМ СТАНДАРТАМ 
(САМОПРОГОЛОШЕННЯ)  
Підрядник повинен надати докази того, що він, як постачальник послуг, дотримується 
міжнародних стандартів роботи (Основні Конвенції МОП), перелічені нижче.  
 
XV.  УМОВИ КОНТРАКТУ-СПРАВЕДЛИВА ОПЛАТА ТА УМОВИ ПРАЦІ 
Підрядник повинен надати конкретну мінімальну заробітну плату, медичне 
обслуговування, транспортні послуги, витрати на проживання і т.д. для всього його 
персоналу. Примітка: Мінімальна заробітна плата встановлена урядом України, і оскільки 
середня заробітна плата в Україні становить 16 000,00 грн., Підрядник зобов'язаний 
виплатити справедливо зазначену суму, щоб покрити зарплатню працівників, які 
працюють за контрактом. 
 
XVI.  ЩОМІСЯЧНІ ТАБЕЛІ ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ І ПЕРЕВІРКА ВИКОРИСТАНИХ 
ЧИЩИХ ЗАСОБІВ. 
Надання щомісячних табелів обліку робочого часу персоналу з прибирання та списку 
миючих засобів / чистячих матеріалів, що використовуються для проведення робіт з 
прибирання, що охоплюють усі приміщення. Обидва документи повинні бути перевірені 
та підписані постачальником та адміністративними координаторами. 
 
XVII.  ОПИС ОБОВ'ЯЗКІВ  
Обов'язки, які повинні виконувати прибиральники, включають, але не обмежуються: 
 
Щоденне прибирання: 
 
Прибирання офісу та приміщень загального користування:   
 

• Прибирання робочих місць (видалення пилу з меблів, оргтехніки). 

• Винесення сміття із заміною пакетів для сміття. 

• Вологе прибирання пилу з підвіконь, дверей, плінтусів, панелей. 

• Суха чистка пилосмоком твердих підлогових та килимових покриттів 

• Вологе прибирання підлоги з твердим покриттям. 

• Миття та дезінфекція вимикачів. 



Додаток C - Технічне завдання на послуги з прибирання 

Сторінка 4із 6 
 

• Прибирання, миття вхідних зон, сходів, прилеглої території. 

• Підтримання в належному стані скляних перегородок дверей, миття та 
дезінфекція дверних ручок.   

• Усунення локальних забруднень. 

• Дезінфекція конференц-залу, офісних приміщень і коридорів.  

• Дезінфекція приміщень та поверхонь під час дії карантину згідно окремої 
інструкції (додається). 

 
Прибирання санвузлів, кухні та ванних кімнат: 
 

• Миття і дезінфекція всіх поверхонь. 

• Винесення сміття із заміною пакетів для сміття. 

• Вологе прибирання пилу з дверей, панелей, плінтусів. 

• Полірування дзеркал. 

• Миття та дезінфекція вимикачів. 

• Чистка, миття та дезінфекція унітазів, сидінь унітазів та раковин. 

• Видалення вапняного нальоту з кранів та полірування до блиску. 

• Миття посуду в посудомийних машинах, складання посуду в шафи після 
миття. 

• Миття холодильників наприкінці кожного робочого тижня, сортування 
продуктів. 

• Внутрішнє миття та знежирення мікрохвильової печі. 

• Підтримування в належному порядку санвузлів. 
 
Догляд за кімнатними рослинами: 
 

• Полив двічі на тиждень, якщо інше не заявлено в письмовому вигляді. 

• Негайне повідомлення УВКБ ООН в разі виявлення хвороби рослини, або 
необхідності пересадки. 

• Здійснення пересадки рослин за погодженням з УВКБ ООН 
 
Поповнення витратними матеріалами: туалетний папір, рідке мило, освіжувачі повітря, 
пакети для сміття, серветки для рук, засоби для миття посуду, тощо.* 
*Вартість та специфікація запропонованих витратних матеріалів, що будуть 
використовуватись повинні бути відображені в вашій комерційній пропозиції. Учасник 
тендеру має гарантувати фіксовану ціну на витратні матеріали терміном не менше ніж 6 
(шість) календарних місяців з дня укладання Рамкового Договору.  З цією метою ціна на 
витратні матеріали має бути зазначена в доларах США з розумінням, що сплата за 
товари буде здійснюватися в національній валюті – гривні та не перевищувати 
еквівалент за відповідним обмінним курсом ООН, який публікується на веб- сайті 
https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php#U   

 
Специфікація необхідних витратних матеріалів представлена в Додатку А1. 
 
Опис Послуг з генерального прибирання: 
 
Перелік необхідних робіт:        
       

• Видалення стійких забруднень (хімчистка)  плитки на підлозі (коридори, кухні, 
санвузли і сходи). 

• Двостороннє миття вікон. 

https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php#U
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• Двостороннє миття скляних перегородок дверей. 

• Чистка плитки на стінах (кухні, санвузли). 

• Сухе та вологе прибирання підлогових покриттів (ламінат). 

• Видалення пилу з масо-габаритних меблів (шафи).     

• Видалення павутини та пилу зі стін та стелі. Миття та дезінфекція стін санвузлів 
на висоту до 1 метру. 

• Чистка, миття та дезінфекція вентиляційних решіток санвузлів. 

• Протирання від пилу поверхонь стінових елементів. 

• Миття та полірування міжкімнатних дверей. 

• Миття крісел та стільців. 

• Знепилення підвіконників та нижньої частини віконного профілю. 

• Миття контейнерів для сміття у санвузлах бактерицидним засобом. 

• Точкове миття та полірування скляних міжкімнатних перегородок. 

• Знепилення світильників, датчиків та інших стелевих елементів. 
 

 
Опис послуг та обов’язків різноробочого: 
 

• Технічне обслуговування та побутовий ремонт з використанням електричного та 
ручного інструменту 

• Складання, перенесення меблів 

• Заміна лампочок, світильників 

• Заміна кульок диспенсера для води 

• Експлуатація генератора  

• Заправка генератора 

• Управління акумуляторним обладнанням   

• Управління офісним інвентарем 

• Пакування та відправка посилок  

• Дрібні доручення, покупки 
 
Інформація про об'єкт: 
 

Об'єкт  Площа 

Фактична площа приміщення третього поверху 388,3 м2 

Третій поверх: Сходи 67,5 м2 

Третій поверх: Коридор 74,0 м2 

Третій поверх: Ліфт 1.7 м2 

Третій поверх: Підсобне приміщення 0,7 м2 

Столи до 50 шт 

Тумби до 50 шт 

Шафи до 30 шт 

Стелажі до 20 шт 

Кухня до 35 м2 

Виніс сміття   до 30 корзин для 
сміття 

Миття скляних перегородок до 20 м2 

Дверні ручки, вимикачі до 50 шт 

Загальна площа кв. м. 587,2 м2 
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Всього одиниць виміру  230 шт / одиниць 

 
 
Примітка 

1. Технічне завдання (Додаток C) має бути підписано і завірено печаткою.  
2. Реєстраційна форма Постачальника (Додаток F), яка повинна бути заповнена, 

підписана і завірена печаткою, якщо Ви вже зареєстровані в УВКБ ООН в якості 
постачальника, вкажіть тільки ідентифікатор Постачальника.  

3. Загальні умови надання послуг УВКБ ООН (Додаток Е) повинен бути підписаний і 
завірений печаткою.  

4. Кодекс поведінки Постачальника УВКБ ООН (Додаток D) повинен бути підписаний 
і завірений печаткою. 

 
 
 

Кінець. 


