
технiчних та якiснпх характеристик предмета закупiвлi, його очiкуваноi
BapTocTi

1. НаЙменування замовника: ,Щепартамент економiки та iнвестицiй
Виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪська MicbKa державна
4дмiнiстрацiя).

2. Код згiдно з €ЩРПОУ замовнпка: 046З3423.
3. Мiсцезнаходження замовника: вул. Хрещатик, 3б, м. КиiЪ, 01044.
4. Контаrсгна особа замовника, уповноважена здiйснювати зв'язок з

учаснпками:
З пumань провеdення процеdурu заl<упiвлi:
Барабаш Тетяна Олександрiвна головний спецiшliст вiддiлу

бухгагlтерського 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, e-mail:
tender@guekmda. gov.ua.

З пumань mехнiчнtм mа якiснtлс харакmерuсmак щоdо преdмеmу закупiвлi:
Овчiннiкова Натагliя ОлексiiЪна - заступник начальника вiддiлу з питань

iнвестицiйноi та зовнiшньоекономiчноТ полiтики, тел. (044) 202-60-89, e-mail:
ovchinnikova@guekmda. gov.ua.

Свiтличний Олег Петрович заступник директора .Щепартаменту
начальник управлiння з питань вiдновлення iнфраструктури ,Щепартаменту
економiки та iнвестицiй виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi
MicbKoT державноi 4дмiнiстрацii), тел. (044) 202-79-34, e-mail:
svitlychnyi@ guekmda'. gоч.uа.

5. Конкретна назва предмета закупiвлi: Послуги з органiзацiТ виставок,
ярмарок i конгресiв (Органiзацiйно технiчний супровiд Iнвестицiйного форуrу
MicTa Кисва у 2022 роцi) за кодом СРV за ЩК 021:2015 - 79950000-8.

б. Коди вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi: за кодом СРV за

Д( 02 |:20|5 - 79950000-8.
7. Кiлькiсть ToBapiB або обсяг впконання робiт чи надання послуг:

29 позицiй.
8. Мiсце поставки ToBapiB, впконання робiт, надання послуг:

La Meuse et l'Escaut, Grапd Place 1, 1000 Bruxelles, MicTo Брюссель (Бельгiя).
9. Строк поставки ToBapiB, впконання робiт, надання поспуг:

.Щата проведення Iнвестицiйного форуrу MicTa Киева - 28 листопада 2022 року.
Початок монтажу: не пiзнiше 2б.l|.2022 року
Повна технiчна готовнiсть: до 27.It.2022 року
,Щата надання Послуг: до 28.||.2022 року вкJIючно.

10. Розмiр бюджетного прпзначення за кошторисом або очiкувана
BapTicTb предмета закупiвлi: 3 300 000,00 грн (rр" мiльйони триста тисяч
гривень 00 копiйок) без ПДВ. Без П.Щ вiдповiдно до пiдпункry 186.2.З пункту
|86.2 cTaTTi 18б Податкового кодексу Украiни, враховуючи фактичне мiсце
надання Послуг.



11.Обrрунтування доцiльностi закупiвлi: Iнвестицiйний форум MicTa Киева
е ОДНИМ З наЙважливiших маЙданчикiв для презентацii можливостей столицi та
зацiкавлення iHBecTopiB вкJIадати грошi у вiдбудову та модернiзаIliю КиiЪськоi
аглоМерацii. Щього року, внаслiдок вiйськовоI агресii з боку pocii, задля безпеки
уrасникiв, серед яких буд. багато високоповажних гостей збоку мiжнародноi
спiльноти, форум буд. проведений28 листопада у Брюсселi (Бельгiя). Органiзацiя
подii такого масштабу на найвищому piBHi потребуе вiдповiдного технiчно-
матерiагlьного забезпеченIuI, вкJIючно з роботою квшiфiкованого технiчного
персонzlлу.

|2. Обrрунтування обсягiв закупiвлi: Обсяги визначено вiдповiдно до
мiжнародного рiвня проведення заходу, високою статусу персональноi 1"racTi
уrасникiв, формаry заходу, мiсця проведення, кiлькостi учасникiв.

13. Обrрунтування якiсних характеристик закупiвлi: Iнвестицiйнпй
форум MicTa Киева 2022 е продовженням та розширенням дискусiйноi платформи
для вирiшення нових викликiв, що пост€lли перед Великим Кисвом. Вiдбудова i
розвиток Киева та навколишнiх територiй, що постражд€rли вiд вiйни, пiслявоенне
вiдновлення економiки регiону разом iз вбуловуванням соцiального
пiдприемництва в розвиток MicTa стануть основними темами Форуму.

Проведення заходу створить умови для консолiдацii зусиль та ефективних

рiшень свiтових лiдерiв, донорiв, провiдних експертiв на пiдтримку Киева в

умовах военного i пiслявоенного стану.
Технiчне обладнання професiйного рiвня у такiй кiлькостi необхiдне для

забезпечення якiсного виконання комплексу технiчних послуг з урахуванням
площi та масштабностi з€lходу, з огляду на високий стаryс учасникiв та гостей
заходу, необхiдностi пiдтриманIuI iмiджу м. Киева на мiжнароднiй apeHi.

14. Обrрунтування очiкуваноi цiни закупiвлi: очiкувана цiна закупiвлi

фунтуеться на результатах проведеного монiторинry серед профiльних
пiдприемств MicTa Киева.

Заступник директора,Щепартаменту -
начапьник управлiння з питань
вiдновлення iнфраструктури IтличниЙ


