
ОБrРУНТУВАНIIЯ
технiчних тд якiснпх характерпстик предмета ]акупiвлi, йоrо очiк:5lваноi BapTocTi

l. Найменування замовнпка: ,Щепартамент економiки та iнвестицiй виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi рми (КиiЪська MicbKa державна адмiнiстрацiя).

2. Код згiдно з €!РПОУ замовнпка: 046З3423.
3. Мiсцезнаходженвя замовниказ вул. Хрещатик,36, м. Киiв,0l044.
4. Контактна особа замовпикд, уповноважена здiйснювати зв'язок з учасниками:

3 пumлtь провL,dеtlllя процаdурч закупiв.li:
Барабаш Тетяна Олександрiвна - завiдувач сектору закупiвель вiлдiлу бцга,ттерського облiку
та звiтностi flепартаменту економiки та iнвестицiй виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради
(КиТвськоi MicbKoi державно'i адмiнiстрацii). тел. (044) 202-60-8l. (044) 202-72-58. e-mail:
tender@guekmda. gov.ua.
З пumань mелiчltuх mа якiснuх харакtперuсmuк ulоdо преd,uеmу зокупiв.,ti:
IIIлапацька оксана PoMaHiBHa - начмьник вiдлiлу з питань стратегiчного розвитку та мiських
цiльових програм управлiння коорлинацii регiональноi економiчноi полiтики та стратегiчного
розвитку .Щепартаменту економiки та iнвестицiЙ виконавчого органу Киiвськоi MicbKoT рми
(КиiЪськоТ MicbKo'i державноi адмiнiстрачii), тел.: (044) 202-76-'72, e-mail: mcp@guekmda.gov.ua

5. Конкретна нsзва предмета закупiвлi: Екологiчний менеджмент (Проведення
стратегiчноI екологiчноi оцiнки про€кту Стратегii розвитку MicTa Кисва до 2035 року. складання
звiту про стратегiчну екологiчну оцiнку)

6. Коди вiдповiднпх класифiкаторЬ предметs закупiвлi: за кодом CPV за !К 02l :2015

- 907l 0000-7.
7. Кiлькiсть ToBapiB або обсяг впконання робiт чи Еаданця послуг: l послуга.
8. Мiсце поставкп ToBapiB, виконання робiт, надавня послуг: вул. Хрещатик, З6,

м. Киiв. 0l 044.
9. Строк поставки ToBapiB, виконання робiт, надання поспуг:

до31.12.202l.
10. Розмiр бюджетного прlлзначенпя за кошторпсом або очiкувана BapTicTb предмета

закупiвлi: 1 000 000.00 грн (Олин мiльйон гривень 00 копiйок) з П!В.
l1. Обrрунтувашня доцiльrrостi закупiвлi: проведення стратегiчноi екологiчноii оцiнки

проскту Стратегii розвитку MicTa Киева до 2035 року та складання звiту про с,гратегiчну
екологiчну очiнку (лалi - СЕО) здiйснюсться вiдповiдно до Закону Украiни <Про стратегiчну
екологiчну оцiнку> вiд 20.03.20l8 ]Ф 2354-VIII. В результатi проведення СЕО буле забезпечено
визначення екологiчних проблем, у тому числi ризикiв впливу на здоров'я населення та
наслiдкiв для довкiлля, у тому числi для здоров'я населення, якi стосуються реалiзацii Стратегii'-
2035, розробку заходiв, що передбачасться вжити для запобiгання, зменшення та пом'якшення
негативних наслiдкiв виконання Стратегii-2035 року.

12. Обrрунтування обсяriв закупiвлi: обсяг закупiвлi передбачае проведення комплексу
заходiв з проведення статегiчноi екологiчноi оцiнки на Bcix етапах до кiнцевого результату, а
саме: визначення обсяry та складання Заяви про визначення обсягу СЕО, складання Звiту про
СЕО, проведення громадського обговорення Звiry про СЕО та консультацiй з органами
виконавчоi влади у прочесi СЕО, врахування у Звiтi про СЕО результатiв його громадського
обговорення та консультацiй з органами виконавчоi влади.

13. Обrрунryваппя якiсних характеристик закупiвлi: якiснi характеристики. склад та
результати надання послуг визначенi згiдно з вимогilми Закону Украiни <Про стратегiчну
екологiчну оцiнку> вiд 20.03.20l8 ]ф 2354-VIIl.

14. Обrрунтувашня очiкуваноi шirrи закупiвлi: очiкувана uiHa закупiвлi rрунтусться на

результатах проведеного монiторингу с в господарюванrrя MicTa Киева. якi надають
послуги з проведення стратегlчноl оцlнки впливу на довкlлля

Голова тендерного KoMiTeTy Вячеслав ПАНЧЕНко


