
ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості 

1. Найменування замовника: Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація). 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 04633423. 
3. Місцезнаходження замовника: вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044. 

Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: 
З питань проведення процедури закупівлі: 
Батюк Уляна Василівна - головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), тел. (044) 202-72-58, e-mail: 
batiuk@guekmd а. gov.ua. 

З питань технічних та якісних характеристик щодо предмету закупівлі: 
Овчіннікова Наталія Олексіївна - заступник начальника управління з питань інвестиційної 

та зовнішньоекономічної політики - начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності, тел. 
(044) 202-60-89, e-mail: ovchinnikova@guekmda.gov.ua. 

4. Конкретна назва предмета закупівлі: Послуги з організації виставок, ярмарок і 
конгресів (Організація участі міста Києва у Міжнародній виставці нерухомості «МІРІМ-2022» 
(м. Канни, Франція)). 

5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі: за кодом CPV за 
ДК 021:2015-79950000-8. 

6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 
1 послуга. 

7. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 
м. Канни, Франція, Палац Фестивалів. 

8. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 
15 -18 березня 2022 року. 

9. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 63 823,20 Євро. 

10. Обґрунтування доцільності закупівлі: 3 2004 року місто Київ регулярно бере 
участь у Міжнародній виставці нерухомості МІРІМ, яка проходить у м. Канни (Французька 
Республіка) та є однією з найбільших, найавторитетніших виставок у світі в сфері нерухомості 
та інвестицій. МІРІМ - головна подія для інвесторів з усього світу. Перший форум відбувся у 
1990 році. Нині МІРІМ - це захід глобального масштабу, в якому беруть участь представники 
100 країн, близько 27 тисяч відвідувачів, з них понад 6 тисяч інвесторів. Під час події проходять 
сотні конференцій, дискусій, виступів. Учасники виставки не лише знаходять партнерів, а й 
діляться досвідом і розповідають про інвестиційні успіхи. З метою представлення 
інвестиційного та економічного потенціалу міста Києва, підвищення міжнародного іміджу 
української столиці, позиціювання Києва як надійного партнера та на виконання 
розпорядження КМДА від 19.01.2022 № 128 «Про організацію участі міста Києва у 
Міжнародній виставці нерухомості «МІРІМ-2022» виникла необхідність закупівлі послуг з 
оренди виставкової площі на Міжнародній виставці нерухомості «МІРІМ-2022». Участь у 
виставці дозволить представити пріоритетні проекти м.Києва на високому міжнародному рівні 
найбільшим світовим інвесторам та залучити міжнародні інвестиції. 

На запит Департаменту економіки та інвестицій від 25.01.2022 № 050/15-429 Торгово-
промисловою палатою України за результатами проведеного інформаційного моніторингу 
встановлено, що компанія RX France є офіційним організатором Міжнародної виставки 
нерухомості «МІРІМ-2022» у м.Канни (15.03.2022 - 18.03.2022) та відповідно єдиним 
виконавцем послуг з оренди виставкової площі, про що зазначено у довідці від 11.02.2022 
№285/08.0-7.3. 

11. Обгрунтування обсягів закупівлі: на виставці «МІРІМ-2022» м. Київ заплановано 
представити стендом загальною площею 73,85 кв.м вартістю 63 823,20 Євро. Ціна включає в 
себе: виставкова площа та реєстрація певної кількості співробітників компанії, внесення 
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компанії та представників в Довідник МІРІМ (МІРІМ Guide), доступ до послуг на місці 
проведення виставки, до повної програми конференцій та заходів, доступ до бази даних МІРІМ 
он-лайн. 

12. Обгрунтування якісних характеристик закупівлі: Виконавець надає в оренду 
виставкову площу в одному з найкращих місць на виставці загальною площею 73,85 кв.м 
(Франція, м. Канни, Палац Фестивалів). Оренда надається на весь час проведення виставки. 
Саме такий розмір стенду дозволить гідно представити як проекти міста, провести на стенді 
численні презентації, організувати панельні дискусії, запросити міжнародних гостей на 
офіційну церемонію відкриття стенду за участі мера та залучити потенційних інвесторів до 
київських проектів. Така площа дозволить оформити стенд відповідно до сучасних новітніх 
інноваційних дизайнерських тенденцій. 

13. Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі: вартість послуг визначена ціновою 
пропозицію компанії-виконавця. 

Заступник директора Департаменту-
начальник управління з питань інвестиційної 
та зовнішньоекономічної політики 


