
ОБГРУНТУВАНIIЯ
технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, його очiкуваноi BapTocTi

1. Найменування замовника: .щепартамент економiки та iнвестицiй виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (КиiЪська MicbKa державна адмiнiстрацiя).

2. Код згйно з €!РПОУ замовника: 046ЗЗ42З.
3. Мiсцезндходження замовника: вул. Хрещатик, 36, м, Киiв, 01044.

Контактна особа замовника, уповноважена здiйснювати звrязок з учасяиками: Барабаш
Тетяна олексанДрiвна - головний спецiаriст сектору закупiвель вiллiлу бухгалтерського облiку
та звiтностi !епартаменту економiки та iнвестицiй виконавчого органу КиТвськБi MicbKoi рали(Киiвськоi MicbKo'i державноi адмiнiстрацii), тел. (044) 202-60-ъr, (о++; 202-72-58, e-mail:
tender@guekmda, gov. uа,
Коломiсць Ва,терiя олексiiЪна - заступник начальника управлiння координацii регiона.льноТ
економiчноi полiтики та стратегiчного розвитку начаJIьник вiмiлу i питань регiональноТ
економiчноi полiтики !епартаменту економiки та iнвестицiй виконавчого органу КиiЪськоi
MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), тел. (о4q 2о)-72-S4, e-mail:
rrdei@guekmda.gov. ua

4. Конкретна нiвва предмета закупiвлi: Послуги, пов'язанi з друком (редакцiйне
редагування, переклад англiйською мовою, розробка концепцii дизайну, верстка та друк рiчного
звiту про дiяльнiсть виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державно'i
алмiнiстрацii), пiдприемств, установ, органiзацiй територiа,тьноi громади MicTa Киева за
2020 piK) - за кодом СРV за !К 021 :201 5: 79820000-8.

5. Коди вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi: за кодом Срv за дк
021:2015:79820000-8.

6. Кiлькiсть ToBapiB або обсяг виконання робiт чи наданIrя Ilослуг:
l послуга.

7. Мiсце поставки ToBapiB, виконання робiт, надання IIослуг:
вул. Хрещатик, 36, м. Киiв, 0l044.

8. Строк поставки ToBapiB, виконання робiт, надання послуг:
визначений в Календарному планi (flодаток 3 до !оговору).

9. Розмiр бюджетного призначенIIя за кошторисом або очiкувана BapTicTb предмета
закупiвлi: З00 000,00 гривень (Триста тисяч гривень), включаючи П!В.

l0. Обrрунryвання доцiльностi закупiвлi: Продовження щорiчного звiгування
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацii) перед
суспiльством та iншими зацiкавленими сторонами про результати досягнення соцiа,льно-
економiчного прогресу та фiнансово-економ iч н i результати дiяльностi пiдприсмств. ус]анов та
органiзацiй комуна,тьноi власностi територiально'ii громади MicTa Киева, яке було започатковане
з 2015 року.

1I. Обrрунryвання обсягiв закryпiвлi: Надання Послуг включають роботи з

редакцiйного редагування, перекладу англiйською мовою першого тому, розробки концепцii
дизайну. верстки та друку двох ToMiB рiчного звiту про дiяльнiсть виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoi рали (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), пiдприемств, установ, оргаrriзацiй
територiальноi громади MicTa Киева за 2020 piK. Зокрема, перший том (украiнською та
англiйською пловами) - не бiльше нiж на 110 cTopiHKax (близько l600 знакiв на сторiнцi) та
другий том (украiнською та англiйською мовами) - пе бiльше нiж на 65 cTopiHKax (близько 2600
знакiв на сторiнцi). Пiсля завершення двох етапiв надання Послуг Виконавець мае надати
Замовнику перший та другий томи рiчного звiту про дiяльнiсть вико}]авчого органу Киrвськоi
MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстраuiТ), пiдприсмств, установ, органiзацiй
територiа,тьноi громади MicTa Киева за 2020 piK по 50 примiрникiв украiнською та англiйськоtо
моваLIи.

12. Обrрунryвання якiсrrих характеристик закупiвлi: Учасник при наданнi послуг
обов'язково враховуе вiзуалiзацiю акцент на вiзуальному поданнi iнформацii (BeKTopHi



зображення, iнфографiка, графiки, таблицi, врiзки, бокси тощо) та сучасний дизайн. При
виконаннi друку першого та другого ToMiB рiчного звiту про дiяльнiсть виконавчоl.о органу
Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), пiдприсмств, установ!
органiзацiй територifu,lьноi громади MicTa Киева за 2020 piK мають бути BpaxoBaHi TaKi
характеристики: формат - розмiр А4; обкладинка - 4 стор,; папiр: 450 г/кв. м, мелований;
офсетний друк 4+4; внутрiшнiй блок - 1l5 г/кв.м, мелований, офсетний друк,4+4; палiтурка -
термобiндер.

13. Обrрунryвання очiкуваноi цiни закупiвлi: очiкувана цiна закупlвлl rрунту€ться на
результатах проведеного монlторингу комерцlи й потенцiйних виконавцiв послуг
з урахуванням цrни минулорrчноl закупlвл1.

Голова тендерного KoMiTeTy Вячеслав ПАНЧЕнко

*О

ýо


