
ДНШРОВСЬКА MICbKA РАДА
КОМ).НАЛЬнЕПЦПри€мство (оргАнIзАцЙло-АнАлIтиIIнА служБА> дншровськоi

MICьKOI РАДИ
19000, YKpatHa, lнiпропеmровська обласmь, м.,Щнiпро, проспекm!мumраЯворнuцько?о, буd.75, СДРПОУ 3836050l,

каmеzорiя:вidповidно dо п.3,ч.4, сm.2 ЗУ <Про публiчнi закупiвлi>е-mаil:оаs_kр@ukr.пеt

ОБГРУНТУВАННЯ
Технiчнпх та якiсних характеристик..предмета закупiвлi, розмiру.бюджетного призначення,

очrкуваноr BapTocтr предмета закупrвлI
(Постанова КМУ вiд l l жовтня 20lб р. Ns 7l0 кПро ефективне використання державнIаl( коштiв) (зi змiнами))

ДК 02l:2015: (СРV): 79340000-9 Реклаrrлнi та маркетинговi посJryги
(Висвiтлення дiяльностi ,Щнiпровськоi MicbKoi ради, ii'виконавчих оргtlнiв, посадових осiб та

депутатiв через засоби масовоi iнформацii - на ралiо)
DK 02l: 2015: (СРV): 79340000-9 Advertising and marketing services

(Coverage of the Dnieper Ciф Council, its executive bodies, officials and deputies through the media - on
the radio)

UA-202 1 -1 1 -1 1 -006283-а
1. Найменування замовникс.,Комунальне пiдприемство кОрганiзацiйно-аншiтична служба>

ЩнiпровськоТ MicbKoi ради;
2. МiСЦеЗнахоduсення заJповнuка: 49000, Украihа,.Щнiпропегровська область, м..Щнiпро, проспект

.Щмитра Яворницького, буд.75 ;

З. Idенmuфiкацiйнuй коd залttовнuка в €duному dерясмному peecmpi юрudачнuх осifi, фiзачнtм
осiб - пidпраемцiв mа zpoMalcbKttx формуаснь: 38360501;

4. КаmеzОРiя 3амовнuка: Юридична особа, яка забезпечуе потреби держави або територiальноТ
громади;

5. Назва преdмеmа закупiвлi iз зазначенням коdу mа назвu вidповidнах масuфiкаmорiв
преdмеmа заtЕпiвлi i часmuн преOмеmа заtупiвлi (лоmiв) (за наявносmi); ,Щt 02l:2015: (СРV):
79340000-9 Рекламнi та маркетинговi послуги

6. (ВИСвiтлення дiяльностi ,Щнiпровськоi MicbKoi ради, ij'виконавчих органiв, посадових осiб та
деrryтатiв через засоби масовоi iнформацiT - на ралiо) DK 021: 2015: (СРV): 79340000-9
Advertising and marketing services (Coverage of the Dnieper City Council, its executive bodies,
ofГrcials and deputies through the media - оп the radio);

7. Кiлькiсmь, мiсце mа сm|rок посmавкu mоварiв, вuконання робim чu наdання поспу?:49000,
Украihа, .Щнiпропетровська область, ,Щнiпро, проспект Дмитра Яворницького, бул.75; 1 l900
послуг; до З l грудня 2022.

8. Вud заtупiвлi., Вiдкритi торги з публiкацiсю англiйською мовою. Iдентифiкатор закупiвлi UA-
202l-|1-1 1-006283-а

ОбrРунтування технiчних та якiсних характерI|стик предмета закупiвлi:
TepMiH надання послуг: ло 3 l грулн я 2022.Iнформацiя про необхiднi технiчнi, якiснi та кiлькiснi
характеристики предмета закупiвлi визначена у Додатку 2 до ТендерноТ документацii,
ЗатвердженоТ рiшенням уповнов€DкеноТ особи вiд 1 l листопада 202l року Jt 102.

Технiчнi (якiснi), кiлькiснi та iншi характеристики предмета закупiвлi

Технiчнi, кiлькiснi та якiснi характеристики предмета закупiвлi

ЩК 021:2015: (СРV): 79340000-9 Рекламнi та маркетинговi послуги
(ВИСвiтлення дiяльностi ЩнiпровськоТ MicbKoi радиl iT виконавчих органiв,

ПОСаДОВих осiб та депутатiв через засоби масовоi iнформацii - на радiо)

Висвiтлення дiяльностi .Щнiпровськоi MicbKoi ради, 'ii виконавчих органiв, посадових
осiб та депутатiв через засоби MacoBoi iнформацii - на радiо включа€:

- ПiДВИЩеННя iнформованостi населення щодо дiяльностi ЩнiпровськоI MicbKoi радп, iT виконавчпх
ОРГанiв, структурних пiдроздiлiв, пiдпорядковапих комунаJIьних пiдприемств (установ, органiзацiй
Та Закладiв), посадовпх осiб та депутатського корпусу, ii окремпх iнiцiатив, проектiв та iншоi
СОЦiаЛЬНО-важлпвоi iнформацii шляхом розмiщення iнформацiйних повiдомлень та рекламно-
iнформацiйних матерiалiв в ефiрi ралiостаrrцiй:
- РОЗМiЩення iнформаuiйних повiдомлень та роз'яснень щодо роботи органiв мiсцевого самоврядування;



- розмiщення соцiальноТ реклами;
- розмiщення привiтань з нагодй державних, мiсцевих свят та пам'ятних дат;
- анонсування програм заходiв, участь в яких приймае MicbKa рада, ii'пiдроздiли;
- розмiщення звернень посадових осiб;
- висвiтлення iншоТ соцiально-важливоТ iнформачiТ вiдповiдно до заявок i завдань Замовника.
(!о варmосmi розмiulення iнформацiйнuх повidомлень mа реtс,tалtно-iнфорллацiйнuх ллаmерiаliв в ефiрi

раdiосmанцiй вхоdumь:

о забезпечення Media супровоdу diяльносmi lнiпровськоi лtiськоt раdu, Гi вuконавчuх opzaHiB,

сmрукmурнах пidрозdiлiв, пidпоряdкованuх комуна,льнuх пidпраемсmв (усmанов, орzанiзацiй mа

замоdiв), посоdовtlж осiб, tx окремuх iнiцiаmuв mл проекmiв:
- tцомiсячна розробка опmшuсшьноi колtунiкацiйноi сmраmеzii' на padio KaHclJ,lclx з iнфорлtування эruпrcзiв

Micma, dля спрtlяння пidвutцення iнфорлаування населення, Lцо охоrulюваmш\rе ключовi цiлi ко*tунiкацiй пп
цiльову ауdumорiю;
- tцолtiсячна розробка колtунiкацiйноt проzраlлu mа i реапiзацiя на padio KaHculax;

- с-)ослidэtсення duHaMiKu прослуховування у padio ефiрi mа аналiз з вuзначенняу, найбiлыа ефекmuвноzо часу,

зzidно пiкiв слухання цiльовоt ауdumорii (крumерiй оцiнкu - ulоdеннuй охваm з ] 5 хвtьцuннtлм iHmepBaltoM):

- л,tонimорuнz вuхоdiв iнфорл,tацiйнuх повidомлень на заявленлм Зал,tовнuкол,t раdiо kaHculax;

- л,tонimорuне BuxodiB реклапtно-iнфорллацiйнuх MamepiauiB на зспвленuх Залцовнuкол,t padio Kaшculax;

- операmuвне реа?ування по вuсвimленню незапланованuх поdiй (наdзвuчайнi прuzоdu, aBapii', прuроdнi лuха).

о копiрайmuнz, оdопmацiя Momepia,uiB dля розмiulення в ефiрi раdiосmанцiй, сmуdiйнuй aydio
запuс:
- копiрайmuнz mексmiв iнформацiйнuх повiDомлень mа рек,хамно-iнфорлtацiйнuх маmерiалiв,,
- збiр mа/або вulоmовлення необхidноzо маmерiалу (в mому чuслi сmуdiйнuй aydio запuс iнфорл,tацiйнtл

повidолцлень mа реtс,лалtно-iнформацiйнuх маmерiалiв, пidбiр формаmу запuсу ауdiо Mamepicuty mа

duкmорськuх zолосiв, зzidно mе]иu mа з.лliсmу ауdiо проdукmу);

- аdапmацiя iнфорллацiйнuх повidомлень mа реtсаамно-iнфорл,tацiйнuх "ьлаплерiалiв dо форллаmу mа ыLvо?

раdiосmанцiй.)

J\ъ

з/п
Найменування, змiст послуг

Строкш
шадання
поелуг

Вимоги щодо мiсця

розмiщення

кiлькiсть
послуг

l. Висвiтлення дiяльностi .ЩнiпровськоТ
MicbKoi ради, iT виконавчих органiв,
посадових осiб та депутатiв через засоби
MacoBoi iнформачii - на радiо вl&пюча€:
- пiдвищення iнформованостi населення
щодо дiял bHocTi .ЩнiпровськоТ MicbKoT

ради, lT виконавчих органiв, структурних
пiдроздiлiв, пiдпорядкованих комунirльних
пiдприемств (установ, органiзацiй та
закладiв), посадових осiб та депутатського
корtryсу, ix окремих iнiцiатив, проектiв та
iншоТ соцiа.гlьно-важливоТ iнформачii,
шляхом розмiщення iнформацiйних
повiдомлен ь та рекJIам но-iнформацiйних
матерiалiв в ефiрi радiостанцiй:
- розмiщення iнформацiйних повiдомлень
та роз'яснень щодо роботи органiв
мiсцевого самоврядування;
- розмiщення соцiальноi реклами;
- розмiщення привiтань з нагоди
державних, мiсцевих свят та пам'ятних
дат;
- анонсування програм заходiв, участь в
яких приймас MicbKa рада, if пiдроздiли;
- розмiщення звернень посадових осiб;
- висвiтлення iншоi соцiально-важ.пивоТ
iнформачiТ вiдповiдно до заявок i завдань
Зямовникя,

2022 рiк lнформачiйнi повiдомлення
(одиниця вимiру - вихiд,
хронометра:к виходу - до 60
секунд) на обов'язкових

радiостанцiях:

(XIT FМ), 102,0 МГц

кРадiо Relax>, 88,5 Мгц

кРадiо Мелодiя>, 90,1 МГц

<Kiss FМ>, 106,8 МГц

<Радiо РОКС),90,5 МГц

к Русское радио-<Украина)),
101,1 МГц

Рекламно- iнформацi йнi
матерiали (одиниця вимiру -

вихiд, xpoHoMeTptDK виходу -
до 30 секунд) на обов'язкових

5l00
послуг

(виходiв/розмi
щень) -

загальна
кiлькiсть

iнформачiйни
х повiдомлень

на
обов'язкових
радiостанцiях,

розподiл
кiлькiсних

показникiв за

ресурсом
здiйснюеться
вйповiдно до

завдань та
заявок

Замовника.

6800
послуг

(вихолiв/розмi
щень) -

?яга пьнамоRникя пя пlостянIllях



кiлькiсть
рекJIамно-

iнформацiйни
х матерiалiв

на
обов'язкових
радiостанцiях,

розподiл
кiлькiсних

показникiв за

ресурсом
здiйснюсться
вiдповiдно до

завдань та
заявок

замовника

(XIT FМ), 102,0 МГц

кРадiо Relax>>, 88,5 Мгц

<Радiо Мелодiя>, 90,1 МГц

<Kiss FМ>, l06,8 МГц

кРадiо РОКС),90,5 МГц

кРусское ралио-<Украина),
l01,1 МГц

(Що варmосmi розмiщення iнфорgшцiйнlм

повidомлень mа рекла,tлно-iнфор,uсцiйнtм
MamepiatiB в ефiрi раdiосmанцiй вхоdumь:

о забезпечення Media супровйу
diяльносmi ,Щнiпровськоi MicbKoi palu, ii
вuконавчuх opzaHiB, сmрукmурншr

пidрозdiлiв, пidпоряdкованuх
Koшyшutbшllx пilпраемсmв (усmонов,

орzанiзоцiй mа замаdiв), посаdовtм осiб,

ik oKpeMux iнiцiаmав mа проекmiв:

- tцомiсячна розробка опmuмаrьноi

комунiкацiйноi сmраmееit на padio кансиах

з iнформування lсumелiв Micma, dля

спрuяння пidвutцення iнформування

населення, u,|о охоплюваmuлrе ключовi цiлi
колlун iкацiй mа цiльову ауdumор iю ;

- tцолtiсячна розробка комунiкацiйноt

проzрсlлlu mа Гi реалtiзацiя на padio KaHa,taэc;

- dослiduсення duHaMiKu прослуховування у
padio ефiрi mа ана,цiз з вlЕ,наченняJу,

найбiльul ефекmuвноzо часу, зzidно пiкiв

слухання цiльовоt aydumopit (крumерiй

оцiнкu - tцоdеннuй охваm з 15 хвuлuннtдц

iнmервалом);

- монimорuнz BtModiB iнформацiйнtм

повidомлень на змвленlм Зш,rtовнuком

раdiо кансtлах;

- ллонimорuнz BtModiB реклсlмно-
iнформацiйнtlх MamepialliB на зсtявленuх

Замовнuком padio кансиса ;

- операmuвне реаеування по вuсвimленню

незапланованлtJс поdiй (нйзвuчайнi

прuzоdu, aBapit, прuроDнi лuха).

о копiрайmutр, аlопmощiя
Mamepia.,liB dля розмiulення в ефiрi

раdiосmанцiй, сmуdiйнuй aydio запuс:

- копiрайmuне mексmiв iнформацiйнuх

повidол,tлень mа реклал.tно-iнформацiйнuх
маmерiаliв;
- збiр mа/або вuzоmовлення необхiёноzо

Mamepia,ty (в mому чuслi сmуdiйнuй aydio

запuс iнформацiйнtlх повidолчtлень mа

р е tor ам н о - i н ф о р л,t а ц i йн tlx маmерiалiв,

пidбiр формаmу запuсу aydio лааmерiму mа

duкmорськuх еолосiв, зzidно mеJуru mа

змiсmу aydio проdукmу) ;

- аdапmацiя iнформацiйнtlх повidомлень mа

рекламно-iнформацiйнtм маmерiалiв do

формаmу mа Bzlfuloz раdiосmанцiй.)

Обrрунтування розмiру бюджетного прпзначеЕня:

розмiр бюддетного призначення передбачено планом використання бюджетних коштiв

комунальнОго пiдприеМства <Органiзацiйно-аналiтична служба> .ЩнiпровськоТ MicbKoi ради згiдно

з програмою розвитку мiсцевого самоврядування, соцiальних заходiв для людей похилого BiKy та



висвiтленНя дiяльносТifнiпровСькоТ MicbKoT р4ди на 202|-2О25 роки, затвердженою рiшенням
.ЩнiпровськоТ MicbKoT ради вiд 2З,09.2020 року М 20/6l,зi змiнами.

Обrрунтування очiкуваноi BapTocTi предмета закупiвлi:

Очiкувана BapTicTb предмета заrсупiвлi б 850 000,00 грн. (шiсть мiльйонiв BiciMcoT п'ятдесят тисяч
грн. 00 коп.). Визначення очiкуваноТ BapTocTi предмета закупiвлi здiйснено з урахуванням
затвердженоТ центральним органом виконавчоТ влади, що забезпечус формування та реалiзуе
державнУ полiтикУ у сферi публiчниХ закупiвель, примiрноТ методики визначення очiкуваноТ
BapTocTi предмета закупiвлi, затвердженоТ Наказом MiHicTepcTBa розвитку економiки, торгiвлi та
СiЛЬСького господарства Украihи (Мiнекономiки) вiд 18.02.2020 }Ь 275 "Про затвердкення
примiрнот методики визначення очiкуваноi BapTocTi предмета закупiвлi", зi змiнами, методом
ПОРiВНЯННЯ Ринкових цiн, отриманих шляхом пошуку, збору та аналiзу загальнодосryпноi
iНфОРмаuii про цiну ToBapiB та послуг, що мiстяться в мережi Iкгернет у вiдкритому досryпi, в
тому числi на сайтах виробникiв таlабо постачulьникiв вiдповiднот продукцiт, спецiалiзованих
торгiвельних майданчиках, в електронних каталогах, pekJlaMi, прас-листах, в електроннiй системi
закупiвель <<Рrоzоrrо.gоч.uа)) та на аналогiчних торгiвельних майданчиках, iнформацiю, отриману
шляхоМ проведеннЯ попереднiх ринкових консультацiй також враховуються цiни попереднiх
власних закупiвель замовника аналогiчних,/iдентичних товарiв/посJIуг, цiни вiдповiдних закупiвель
минулих перiодiв, iнформаuiя про hki мiститься в електроннiй системi закупiвель Рrоzоrrо з

урахуванням iндексу iнфляцil, якi приведенi до единих умов.

1 1 листопада 2021 року

уповноважена особа

Тетяна СIДАНЧЕНКО


