ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ
ВІННИЧЧИНИ - 29
або Вінницька міська рада визнала
переможцем тендеру своє ж комунальне
підприємство… чи не для цього воно
створювалось?

Здійснюючи моніторинг сайту www.tender.me.gov.ua, експерти громадської організації
«Філософія Серця» з’ясували:
Лише двоє учасників зголосилися прийняти участь у відкритих торгах, які
проводила Вінницька міська рада на закупівлю послуг з утримання двох візитівок
обласного центру: площі Європейської та території набережної «Рошен», які
щоденно відвідують тисячі вінничан та гостей міста. Комунальне підприємство
"Подільський туристично - інформаційний центр" (засновник – Вінницька міська рада), та
приватний підприємець Христюк Олександр Вікторович змагалися за право у 2015 році
щоденно доглядати за 51 000 квадратних метрів двох публічних місць Вінниці.
Переможцем тендеру визнали КП «Подільський туристично-інформаційний центр», які
запросили за свої послуги 741 500 грн, і це виявилося майже на 40 тисяч гривень
менше, ніж інший учасник.
Експерти знайшли перелік робіт, які буде виконувати це комунальне
підприємство. Отже, зустрічайте повний список:
На території площі Європейської:
Ручне прибирання пішохідної зони
Механізоване прибирання пішохідної зони
Прибирання випадкового сміття з пішохідних та зелених зон
Очищення урн на території площі
Миття урн
Скошування трави на газонах
Згрібання трави після покосу, опалого листя
Розпушування газонів
Весняне підсіювання газонів
Перекопування землі під квітники
Посадка квітів
Прополювання квітників
Збір перецвівших стебел
Викопування квітів
Видалення дерев на території
Очищення пішохідних зон від снігу за допомогою трактора та посипання їх
протиожеледними матеріалами (бішофітом)
Ручне прибирання пішохідних зон від снігу та випадкового сміття на території
площі
Технічне обслуговування системи газопостачання «Меморіалу Вічної Слави»
Поточний ремонт зовнішнього освітлення площі
Поточний ремонт та відновлювальні роботи об’єктів площі

Ремонт системи поливу
Утримання в належному санітарному стані громадської вбиральні: *
забезпечення засобами гігієни відвідувачів;
забезпечити санітарно- гігієнічними засобами для утримання вбиралень в
належному стані;
забезпечити безперебійно водо- та енергопостачання.
На території набережної «Рошен»:
Ручне прибирання пішохідної зони
Механізоване прибирання пішохідної зони
Прибирання випадкового сміття з пішохідних та зелених зон
Очищення урн на території набережної
Миття урн
Скошування трави на газонах
Розпушування газонів
Весняне підсіювання газонів
Згрібання трави після покосу, опалого листя
Поточний ремонт зовнішнього освітлення
Ремонт системи поливу
Очищення пішохідних зон від снігу за допомогою трактора та посипання їх
протиожеледними матеріалами (бішофітом)
Ручне прибирання пішохідних зон від снігу та випадкового сміття на території
набережної
Утримання в належному санітарному стані громадської вбиральні: *
забезпечити засобами гігієни відвідувачів;
забезпечити санітарно- гігієнічними засобами для утримання вбиралень в
належному стані;
забезпечити безперебійно водо- та енергопостачання.
Вивезення та захоронення твердих побутових відходів
Навантаження та вивезення снігу
Утримання в належному технічному стані системи поливу по вул. Грушевського:
розконсервація навесні;
заміна витратних матеріалів;
виконання профілактичних та ремонтних робіт;
консервація восени.
Утримання в належному технічному стані фонтану по вул. Грушевського:
розконсервація навесні;
заміна витратних матеріалів;
виконання профілактичних та ремонтних робіт,
очищення чаш фонтану від сміття та хімічна обробка води ;
консервація восени.
Заміна бетонних урн для сміття на пластикові
Відновлення лавок
Інформація підготовлена в рамках проекту «Створення і впровадження державної системи
контролю за коштами «Відкритий бюджет». Виконавцем проекту є ГО «Центр політичних
студій та аналітики». Проект фінансується Європейським Союзом. Регіональний партнер
проекту у Вінницькій області – ГО «Філософія Серця», медіа-партнер - ВОГО «Громадська
студія».

