
1. НаймеяуванIlя замовника: .щепартамент економiки та iнвестицiй виконавчого органу

Киiвськоi мiськоi ради (КиiЪська MicbKa державна адмiнiстрацiя),
2. Код згiдно з €.ЩРПОУ замовника: 046ЗЗ42З.

3. Мiсцезнаходження замовника: вул. Хрещатик,36, м, Киiв, 01044,

4. KoHTaKTrra особа замовника, уповноважена здiйснювати зв'язок з учасниками:
З пumань провеdення процеdурu заkупiвлi:
Барабаш ТЪтяна олександрiвна - iавiдlъач сектору закупiвель вiддiлу бухгалтерського облiку

та звiтностi .Щепартаменту економiки та iнвестицiй виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради

(КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), тел. (044) 202-60-81, (044) 202"72-58, е-mаl]l:

tепdеr@ guekmda. gov, ча.

З пumаtь mехнiчнuх mа якiсttuх харакmерuсmuк щоdо преdмеmу закупiвлi"

овчiннiкова Натаrriя олексiiвна - заступник начаJIьника управлiння з питань iнвестицiйноi та

зовнiш ньоеконом iчноТ полiтик" - "u*-"*"K 
вiддiлу зовнiш н ьоекономiч Hoi дiяльносгi, тел,

(044) 202-60-s9, e-mail : ovchinnikova@guekmda, gov,ua,

5.КонкретнаназВапреДметазакУпiвлi:ПослУгизорганiзацiiВистаВок'ярмарокl
конгресiв (Орiанiзачiя та проведення Iнвестицiйного форlму MicTa Киева),

'О. Коди вiдповЦних класифiкаторiв предмета закryпiвлi: за кодом CPV за

ЩК 021:2015 - 79950000-8.
7. КiлькiстЬ ToBapiB абО обсяг виконаllня робiт чи падаIIня послуг:

1 послуга.
8. Мiсце поставки ToBapiB, впкоIIанпя робiт, наданIlя послуг:

вул. Хрещатик, 36, м. Киiв,01044,' 
9. Сrро* поставки ToBapiB, впконанIlя робiт, надаЕIlя послуг:

до З|.12.2021.
10. Розмiр бюджетного призначення за кошторисом або очiкryвана BapTicTb предмета

закryпiвлi: 4 05а 000, 00 грн (чотири мiльйони п'ятдесят тисяч гривень 00 копiйок) з П,ЩВ.

1l. Обrрунryв"rr" obui"i'""cTi закупiвлi: _Проведення 
Iнвестицiйного форуму MicTa

КисвадозволитьпроДемонстрУватиiнвестицlЙнии.потенцiалстолицiУкраiЪи,перспекТиви
соцiально-економiчного ро*,*у MicTa Кисва i Киiвськоi агломерац11 

1]iч_,,"бe1:]:лlij
;;;;-;." рiвня якостi життя, сприятиме обмiну. досвiдом щодо агломерацlйних процесlв,

збалансованого розвитку 
,,ериторiЙ, можливостей iнституцiйного *i:р.бiri1_:::а, заохоченню

iнiцiатив бiзнес-спiльноти, просуванню та змlцненню позитивного iнвестицiйного та

зовнiшньоекономiчного iмiджу. .. 
lcbKoi MicbKoi

Проведення Форуму створить передумови.для налагодження спrвпрацr ки1I

"n*, iu ryб,сктi" пiдпр".rпrцuпоi дiяльностi щодо за,тучення додаткових 1нвестицlиних

оБrрунтувАннrI
технiчних та якiсних хараКтеристик предмета закупiвлi, його очiкуваноi вартосгi

pecypclB в розвиток мiського господарства,

12. Обrрупryва ння обсягiв закупiвлi: обсяг закупiвлi передбачас комплексне

проведенЕя заходу, включаючи iнформачiйпий, тсхнiчний та логiстичrIий супровlд
фору,

13. Обrрунryвання якiспих характеристшк закупrвлr: Iнвестицiйний

MicTa Кисва мае пройти на високому piBHi, щоб продемонструв ати свiтовiй спiльн от1

iнвестицiйний потенцrал yKpaiHcbKol столиц1.
очiкувана цiна закупtвлt rрунтуеться на

14. Обrрунтування очiкуваноi цiни закупiвлi:

результатах проведеного монlторингу с 1льни х пiдприемств MicTa Киева,

оýГолова тендерного KoMlтeTy Ф
l-в
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