
ОБrРУНТУВАНЕЯ
техшiчfi шх тд пкiсulfх xrpaкTGpпcTrrк прсдмстr зsцупiвJri, його очiцувапо[ BapTocTi

1. НаfiмеrуЕlf,Еr зtilозшllкl: .щепарrамеfrт еконоьriки та iнвеsтпцiй виконавчоrо орпацу
киiвськот мiсъкоi рлш (кrriвська Micbka держsвна адмiнiстрацiя).

2. Код згiдшо з €flРПоУ зr}lовпIIка: И633423.
3. Мiсцсrн!хоffiGшшп хл}lовнЕка: вуя. Хрurатuк, 36о м. КиiЪ, 0 l и4.
4. Коrrrакгrrr особп зgновшшк8, уповповокgшr здif,сшювtru хвrязок з lдIaсшпкдiliш:

3 rtumап ь правеёен ня процеOурu заlупiвлi :

Барабаш ТЕтяна Олександрiвна - завiд5mач сектору змупiвель вiддiлу бщгаптерькOго облiку
та звiпrостi .Щепартаrrеfiту економiки та iнвестицiй викои{лвчого орпаIrу КнiвськоТ MicbKoi рЙ(Кяiвськоi MicbKoT лержавноТ алмiнirтрашii). тел. (м4) 202-60-8l, (м4) 202-72-58" e-mail:
tcndeT@guekmda. gov.t la.
З пutпань mехнiчнж mа яKicHttx харilкmерuсmuк tцоdо преёмеmу закупiвлi:
IIIпапацька оксана PoMaHiBHa - начаJIьнllк вiддiлу з питань стратеriчного розЕижу та MicbKrx
цiльовпх програм управ.пiння координацii ргiональнот екоtrомiчноi полiтикя та стратеriчного
рgJВпткУ .Щ9паргаrrеЕту екошомiки та iнвестицifi вик0llавчого оргаяу КпТвсьюТ MicbKoi рди
(КиiвськоТ мiськоiдержавноТ ашrriнiстрацii), тел.: (аЦ)20?,-7672, e-mail: mcp@guekmda.gov.ua

5. КеШкРшВа ндtЕа прсдD|Gта заltупiвлi: Пrcлуги з оргаиiзацii BrrcTaBoK, яреrарк i
коиrресiв (Органiзшriя та провелевня КонферпшiТ з пFзeнTarrii проскrу СтратеriТ рсзвитку
MicTa Кисвадо 2035 року).

б. Кодп вiшlовiдпих кпаспфiкаторiв прэдilrета заlсупiв.пi: з^ кодом CPV зg
.ЩЩ 021 :20I 5 - 79950000-8.

7. Кiлькiсть товпрiв або обсяг впкоп&шня робiт чн fltдаЕ]lя шос.пуг: I послуlъ.
8. Мiсце пOgтflвкш ToBepiB, впкоlt&ннп роб}г, I*fдашшf пос.пуг: вlrл. Хрщатик, 36n

м. КиiЪ, Olи4.
9. Строк поставкil ToBapiBn внкошlнllя робrг, fiqдпнrr, послуr:

до 31.I2.2022.
l0.PoзмipбюдшстпoFoпpш3ПsчGНня}Дкoштopшýoмабooчiк5rвrшпвrprirтьпpэДilrsтa

зrrупiв.lli: 2 500 000, 00 грн (два мiльfiоии п'ятсот тисяч ryивень 00 копif,ок) з ITД.
tl. Обrрукгуваншя доцiльшосri зацупflвлi: Провеленtля КонфрвцiТ з презенташiТ

про€*ry СтратсriТ розвитку мigга Киева до 2035 року дозволить предsта.вктIr KoHKypeKTHi
перgваги, довгостроковi перспеlсгнв}t? стратегiчнi та onepaтиBl*i цiлi розвитку MicTa Кисва та
Кпi'вськоi агломервцii| спрямомнl{х на заб*печешня високоrо рiвttя якостi х(иття, зOкремао з
ypaxyBilHHllM сlснOвнж напрямiв смарг-спецiа.тliзацiТ MioTa; здiйсниfi{ обмirr досвiдом 1цодо

сгратегiчного та збалансовашого розвитку агломерашiй, як цiлiсrtих суспiльньтериторiа.llьнllх

угворЁнь, опрацювати можJIив(ютi мiтrргiонаJьноIu ,rа iпституцiйного спiврбiтниrlтж з

ршliзаrrii спiльнцх проектiв, здifiснлrти заохочення та rtiдTpиMKy iшiчiатив I?oMaJlи i бiзнес-
сшiльноти задля гармонiйнок}, сталопо тадrнамiчноIт розвнтку м. Киева

12. Обrрунтувsпшя обсяriв заlryпiвлfu обсяг закупiв.пi перлбачас комIulёксЕg
прведенЕя заJ(Oду, вкJIIочаючи iнфрмшrifiний, технiчннй та логiстпчшиfi супровiл,

l3. ОбrруЕгувtпшп якiснпх хдрдктористнк заrсушiвлi: KoнфpHltii з прзентшriТ
проеку СтратегiТ розвЕтку MicTa Кисва до 2035 рку ма€ пройтЕ на впсокOму piBнi, аби

представити громадськостi, бiзнес-спiльшотi MicTa Киева KoHKyрHTHi перваги, довгосцхrковi
пgрспеrг}rви, стратегiчнi та оперативнi чiяi розвятку MicTa Киева та Киiiвськоi аrтомерацii,
спрямованi нд збезпечевня високого рiвня якостi та комфорrу }киття кЕян та rrocTeй grолиIll.

t4. ОбrрупцlЁrпilя очfuqувашоI uiнll o.1iKyBaHa uirla закупiвлi rруитус,t,л,ся Еа

рсзуль"rатах проведеного монiторингу оеред Mic*ra Кисвд. якi надаlотъ

поýJrуm з органiзаlliТ виставок, ярмарок i

Голова тендернопо KoMiTeTy Вячеслав llАНЧtilIко
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