Група компаній "Чистий світ", 04073, Україна, м. Київ, пр-т. С.Бандери, 21
тел.: (044) 467-61-78, факс: (044) 467-61-93, www.клининг.com.ua

ТОВ «ІНЖИНІРІНГ АКТИВ»
Комерційна пропозиція з надання послуг прибирання
для АТ «А-БАНК» Вінницької області

Олександр Андрусишин
Менеджер зі збуту
Група компаній "Чистий світ"
04073, Україна, м. Київ, пр-т. С.Бандери, 21
тел: (044) 467-61-78 вн.135
моб. (096)-789-23-95

Група компаній "Чистий світ", 04073, Україна, м. Київ, пр-т. С.Бандери, 21
тел.: (044) 467-61-78, факс: (044) 467-61-93, www.клининг.com.ua

ШАНОВНІ ПАНІ ТА ПАНОВЕ!
Пропонуємо до Вашої уваги Комерційну пропозицію на виконання робіт із комплексного
обслуговування банків.
Компанія «Чистий Світ» була заснована в березні 1994 року як фірма по прибиранню та
технічному обслуговуванню будівель (Facility service).
До 1998 року в результаті успішного розвитку ми об'єднали групу компаній, що ведуть
роботу в Україні і Білорусі під торговими знаками «Чистий Світ» і «Facilicom».
Група компанія «Чистий світ» є найбільшим в Україні постачальником обладнання та
миючих засобів для прибирання провідних світових виробників (Tennant, Karcher, Fimap,
Dyson, Aqua Master, TORK, VDM, Farmos, і ін.)
На сьогоднішній день у нас близько 4500 співробітників. Компанія має мережу
магазинів «Чисто техніка» в Києві, Дніпропетровську, Львові, Харкові, Одесі, Запоріжжі,
Вінниці, Хмельницькому, Кременчуці, Кривому рогу, Маріуполі, Черкасах, Житомирі.
Наші клієнти:
«Акцент Банк»
«Приват Банк»
«Альфа Банк»
«Укрсиб Банк»
«Сбербанк»
«Ідея Банк»
«Кредо Банк»
«Промінвест Банк»
«Аваль Банк»
«Форвард Банк»
«Нова пошта»
«Ocean Plaza»
«FORUM LVIV»
«Epam»
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ПЕРЕВАГИ СПІВПРАЦІ З КОМПАНІЄЮ «ЧИСТИЙ СВІТ»
Компанія «Чистий світ» надає повний комплекс послуг з обслуговування нерухомості.
Клієнт взаємодіє з єдиним підрядником по всьому комплексу facility-послуг, що дозволяє
найбільш раціонально і вигідно об'єднати ці послуги.
1. Технологічні програми прибирання об'єктів забезпечують:
- оптимальний підбір обладнання;
- раціональну розстановку персоналу на об'єкті;
- оптимальний графік роботи для кожного співробітника;
2. Прямі поставки обладнання з Європи за цінами заводів-виробників гарантують Вам:
- оптимальну вартість наших послуг;
- використання передових технологій, високоефективного обладнання і професійних
миючих засобів;
- ретельне опрацювання всіх витрат з прибирання об'єкта спільно з замовником;
3. Наша команда прибиральників має:
- матеріальну мотивацію на якісну роботу;
- навчання і атестацію по роботі з обладнанням;
- навчання і атестацію по роботі з інвентарем і хімічними засобами;
- кваліфікований менеджмент, який має спеціальні допуски, ліцензії та проходять
регулярну підготовку;
4. Система управління якістю має:
- триступеневий контроль якості, який проводиться представниками замовника,
менеджерами і адміністраторами об'єктів
- співробітниками нашого відділу управління якістю (ВУЯ)
Компанія сертифікована на відповідність міжнародному стандарту менеджменту якості
ISO 9001: 2008. Наявність Системи Управління Якістю, дає впевненість нашим
замовникам в тому, що компанія стабільно надає високоякісні послуги. Це гарантовано
ретельно налагодженою організацією виробництва і високим рівнем кваліфікації
персоналу.
5. Оперативність. Офіси компанії в 22-х містах дозволяють своєчасно:
- обслуговувати обладнання
- поставляти миючі засоби та витратні матеріали.
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Згідно Ваших побажань ми прорахували вартість прибирання.
Ціна включає наступне:
- щоденне (5 днів на тиждень щотижня протягом місяця) прибирання санвузлів, кімнат
гігієни, коридорів, вхідні групи, протирання ручок дверей з додаванням дезінфікуючих
засобів;
-підтримка чистоти в робочих зонах, поповнення витратних матеріалів (рідке мило,
паперові рушники, папір туалетний тощо);
-вологе прибирання лінолеумних, керамічних, бетонних, паркетних та інших полів з
додаванням дезінфікуючих засобів;
-суха чистка м'яких меблів;
-збір та заміна пакетів зі сміттям із сміттєвих кошиків в санітарно-гігієнічних кімнатах;
-видалення пилу на робочих місцях та в кімнатах переговорів, а також з принтерів та
шредерів, столів, стільців, полиць, шаф, радіаторів опалення, дверних полотен, підвіконь
та інших поверхонь на рівні досяжності (без використання драбини);
-підтримка симетричності та пропорційності розташування столів, крісел та інших
елементів інтер’єру в кімнатах для відпочинку та в кімнатах для переговорів;
-видалення локальних забруднень з меблів, жалюзів, стін, дверей, скляних перегородок та
підлоги;
-миття холодильника (1 раз на тиждень)
Додаток 1.
Вартість прибирання:
Найменування послуг
Тариф прибирання внутрішньої площі за м кв
Тариф прибирання зовнішньої площі за м кв
Щоденне прибирання приміщень і території

Вартість в місяць, грн. з ПДВ
29,50
7,50
23 210,9

Додаток 2.
Послуги, які надаються раз в три та шість місяців:
Найменування послуг
Виконання робіт з миття внутрішньої сторони вікон
Генеральне прибирання
Миття фасадів на вивісок

Ціна за м кв, грн
40,50
22,20
18,50
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Додаток 3.
Розрахунок вартості прибирання:
Тариф за м кв,
грн (внутр.
Площадь) с
НДС

Площадь
помещения, м
кв

Список объектов
21000, Винницкая обл., г. Винница, ул. Замостянская,
Д.8
21018, Винницкая обл., г. Винница, ул. Пирогова,
Д.111а
21050, Винницкая обл., г. Винница, ул. Архитектора
Артынова, Д.29
21030, Винницкая обл., г. Винница, ул. Келецкая,
Д.81, КВ.107
21001, Винницкая обл., г. Винница, ул. 50-Летия
Победы, Д.34 А
21021, Винницкая обл., г. Винница, ул. Келецкая,
Д.64, КВ.76
21029, Винницкая обл., г. Винница, ул. Келецкая,
Д.130А
23100, Винницкая обл., г. Жмеринка, ул. Шевченко,
Д.2
21018, Винницкая обл., г. Винница, ул. Скалецкого,
Д.9, КВ.2
21000, Винницкая обл., г. Винница, ул.
Коцюбинского, Д.24

Тариф за м кв, грн Стоимость за
(внешняя площадь) отделение,
с НДС
грн с НДС

Прилегающая
площадь, м кв

79,3

29,5

15

7,5

2451,85

77,6

29,5

70

7,5

2814,2

41

29,5

25

7,5

1397

80,5

29,5

22,5

7,5

2543,5

75

29,5

22,5

7,5

2381,25

75,6

29,5

49

7,5

2597,7

63,7

29,5

0

7,5

1879,15

89,6

29,5

30

7,5

2868,2

52

29,5

48

7,5

1894

55,9
690,2

29,5

98
380

7,5

2384,05

Стоимость за
регион,
грн с НДС

23210,9

Додаток 4.
Розрахунок витратних матеріалів:
Найменування
Пакети для сміття (35л, 100 шт)
Рідина для миття посуду 0,5 мл
Рушники рулонні целюлоза 2-х
шарові, білий – 3 шт (2 шт в
упаковці)
Серветки 24 * 25 100 шт, білий
Освіжувач повітря аерозоль
Папір туалетний 4 рулони, на
гільзі 2-х шарова білий
Мило рідке 0,5л

Необхідна Ціна за шт, грн
кількість
4
33,24
2
15,21

Ціна, грн
132,96
30,42

1,5
6
1

23,7
9,0
19,2

35,55
54
19,2

4

30,74
23,88

122,96

2
Сума,
грн:

47,76
442,85
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КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ:

1. ЩОДЕННЕ ПРИБИРАННЯ

2. УТРИМАННЯ ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ

3. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ

4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

5. СПЕЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ
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ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ПРАЦІВНИКІВ «ЧИСТИЙ СВІТ»

Група Компаній «Чистий Світ» сподівається бути корисною Вам і запропонувати
якість робіт, що відповідає міжнародним стандартам.

м. Київ
13 травня 2021р.

