
Додаток № 2 до ТД

Інформація про необхідну технічну, якісну та кількісну характеристику
предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції за
підписом уповноваженої особи учасника і скріплений печаткою (у разі її
використання) документ (документи) довільної форми, який (які) підтверджує(-
ють) відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та іншим
вимогам до предмета закупівлі визначеним у Додатку № 2 до ТД.

Обсяги надання Послуг з догляду за зеленими насадженнями на
прибудинковій території МЗС за адресою: м. Київ, Михайлівська площа, 1

(код ДК 021:2015:77310000-6 «Послуги з озеленення територій та утримання
зелених насаджень»)

№ Найменування послуг Період виконання
1 Аерація газону На початку сезону

2

Запуск системи автоматичного поливу після
зимового періоду (підключення до
водопостачання, наповнення системи водою,
налаштування режиму роботи системи,
установка фільтрів, зворотнього клапану, захисту
від сухого ходу) (Система зрошення Hunter PRO-
C серія РСС, насос PLURIJET 4/100-X)

на початку сезону
2021

3
Обслуговування системи автоматичного поливу
(чистка/заміна у разі потреби роторів, перевірка
стану крапельного зрошення тощо) План
розташування системи автоматичного поливу
додається.

щомісячно

4 Профілактична обробка рослин від хвороб та
шкідників (у т.ч. засоби захисту рослин)

весною 2 рази на
місяць
влітку та восени не
більше 1-го разу на
місяць

5 Обрізання декоративних дерев та кущів 1 раз у тиждень

6
Прибирання території після прополки, покосу
газонів, а також прибирання гілок, опалого листа
тощо

1 раз у тиждень

7 Прополка квітників та міксбордерів 1 раз у тиждень

8 Полив рослин під корінь від грунтових шкідників на початку сезону
2021

9 Профілактична обробка газона від грибкових
захворювань (у т.ч. засоби захисту)

1 раз у 2 місяці

10 Внесення добрив під декоративно-листяні
дерева та кущі (у т.ч. добрива, а також осінні
добрива)

1 раз у 2 місяці

11 Внесення добрив під хвойні рослини (у т.ч.
добрива, а також осінні добрива)

1 раз у 2 місяці

12 Внесення добрив для газона ( у т.ч. добрива, а
також врахувати осінні добрива для газонів) 1 раз у 2 місяці

13 Пересадка рослин: верба Нана – 1 шт, туя -1шт Протягом періоду
надання послуг

14 Покос газону 1 раз у тиждень

15 Улаштування квітників, клумб, міксбордерів та
японської гірки(альпійської гірки) (врахувати

протягом періоду
надання послуг



2

придбання кори 50 мішків крупної фракції та 100
мішків середньої фракції, придбання світлої
мармурової крихти 10 мішків по 25 кг, грунту
універсального 3х250л.

16 Обробка ділянок грунту від моху (у т.ч. засоби) протягом періоду
надання послуг

17 Консервація системи автоматичного поливу перед зимовим
періодом

18 Підготування рослин до зими (врахувати торф,
агроволокно тощо)

перед зимовим
періодом

Обов'язково врахувати пакети для збирання та складання сміття (трави,
гілок, листя тощо)


