
ОБГРУНТУВАННЯ
техЕiчппх тд якiсtlиI хsрдктерпgгпк предмета здкупiвлi, його очiкуваноi BapTocTi

розвитку Micтa Киева.
13. Обrрунтуваtiня оч

на результатах проведеного
i: очiкувана цiна закупiвлi фунryсться

'скгiв господарювання MicTa Кисва, якi
надають посл}ти з оргtш онгресlв
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Вячеслав ПАНЧЕНКо

1. Наймекування здмовппкд: Департамент економiки та iнвестицiй виконавчого
оргаrту КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪська MicbKa держ.lвна адмiнiстрацiя).

2. Код згiдпо з €ДРПОУ замоввикд: 046ЗЗ42З.
3. МiсцезшrходrкенЕя замовнпка: вул. Хрещатик,36, м. КиiЪ,01044.
Коктакгвl особr замовllпка, уповновдя(епа здifiспюватп зв'язок з учаспиками:

З пumань провеdення процеdурч закупiвлi:
Барабаш Тетяна Олександрiвна - завiдувач сектору закупiвель вiддiлу бlхгалтерського

облiку та звiтностi .Щепартаменry економiки та iнвестицiй виконавчого органу КиiЪськоi
MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), тел. (044) 202-60-8l, (044) 202-72-
58, e-mail: tender@guekmda.gov.ua.
З пumань mехнiчнuх tпа якiснuх харакmерuсtпuк tцоdо преdмеmу заtgлпiвлi:

lIIлапацька Оксана PoMдriBIla - начальник вИдiлу з питrlнь стратегiчного розвитку та
мiськю< цЬовш( прцрам управлiння коорлиначii регiопа,тьпоi економiчпоi полiтики та
стратегiшrого розвнтку .Щепартаменry економiки та iнвестицiй виконавчого органу КиiЪськоi
MicbKoi ради (Кriвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), тел. (044) 202-7 6-72,
e-mail : mcp@pekmda. gov.ua

4. Копкретна rirзвr прсдмета закупiвлi: Рекламнi та маркетинговi послуги
(ОрганiзачЙ i проведення iпформацiйно-комунiкацiйноi кампанii з презентацii та публiчних
обговорень довгостокових прiорrrетiв, цйей i завдань розвитку MicTa Киева)

5. Кодrr вiдповiднпх rurаспфiкаторЬ предмЕгs заlсупЬлi: за кодом CPV за ДК
02l :20l5 - 79з40000-9

б. Кiлькiсгь товарЬ rбо обсяг викошання робiт чц надаЕпя поqпуг:
l послуга.

1, Мiсце поставки ToBapiB, впконання робiт, Еадання послуг:
вул. Хрещатик, 3б, м. Киiв,0l044.

8. Строк посIдвки товдрiв, викоп&ння робiт, надання послуг:
Вiдповiдно до yI\{oB тендерноi документацii

9. Розмiр бюдкетЕого прпзначецня за кошторисом або очiкувана вартiсгь
предметr зrrvшiдгli: 2 000 000,00 грн (,Щва мйьйони гривень), включаючи П.ЩВ.

l0. Обrруштувrr ш доцiльвостi здrqпiвлi: необхiднiсть органiзацii i проведення
iнформацiйно-комунiкшriйноi KaMпarrii з презентацii та публiчних обговорень
довгостокових прiорlггетiв, цiлей i завдаrrь рзвитку MicTa Кисва пов'язано з необхiднiспо
проведення ширкого rrублi.пrого обговорення з yciMa зацiкавленими сторонаN.lи:
мешкalнttями Micтa громадськiстtо, представниками бiзнес спiльноти. органа!ми влади Bcix
piBHiB, експертним середовищем, представник{ц.lи громад прилеглих територiй тощо
перспекгив та напряrriв рзвитку MicTa Кисва на довгострокову перспекгиву вiдповiдно до
вимог законодавчю< i норматявно-правовю( акгiв Украiни.

11. Обrрутгування обсrгiв закупiвJti: обсяг закупiвлi передбачае комплексне
проведення iнформаIriйно-комуъiкацiйноi кампанii та Bcix заходiв, передбачених Технiчною
специфiкацiею, вкJIючаюrш iнформацiйний, технiшrий та дrмiтичний супровiд.

12. Обrрунтувsння якiснпх хдрдктеристик закупiвлi: Учасник повинен надати
Замовнику ркламнi та маркетинговi послуги, якi включають органiзачiю i провелення
iнформацiйно-комунiкацiйноi кампанii з презентшIii та публiчних обговорень
довгострковЕх прiорmегь, цiлей i завдань рзвитку MicTa Кисва та пiдготовку, за iT

результатаIt{ц, шrа.гriти.шrл< матерiа.пiв щодо довгострокових прiорrггетiв, цiлей i завдань
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