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ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. (056) 745 25 95, e-mail: socialpolitika@dmr.dp.ua

ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної

вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне 
використання державних коштів» (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент соціальної політики Дніпровської міської 
ради
2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: ЄДРПОУ 40506080
3. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. 
Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75
4. Категорія замовника: орган місцевого самоврядування
5. Назва предмету закупівлі: Періодичні видання газети «Наше місто» та його 
доставка
6. Код та назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі: 
код ДК 021:2015: 22210000-5 Газети
7. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2883 комп.
8. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
Україна, Доставка за адресами, зазначеними Замовником
9. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:
Переговорна процедура: UA-2021-11-29-014706-C

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
1282935,00 (Один мільйон двісті вісімдесят дві тисячі дев’ятсот тридцять п’ять гривень 
00 коп.) Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі 
затвердженої центральним органом влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення 
очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно п.1 ч.І розділу III наказу 
МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ від 18.02.2020 р. №275, із змінами, шляхом пошуку 
інформації про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому 
доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, 
спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс- 
листах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торгівельних 
електронних майданчиках.
Розмір бюджетного призначення: відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
№ 1070 від 04.12.2019р. «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) 
бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за 
бюджетні кошти» на строк не більше 12 місяців, в межах кошторисних призначень на 
відповідну мету згідно Положення про попередню оплату та передбаченого кошторисом 
департаменту згідно з Комплексною програмою соціального захисту мешканців м. 
Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2022- 2026 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 23.06.2021 № 18/8 (зі змінами), (КПКВКМБ 
0813242), (КЕКВ2210)
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Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін 
постачання товару по 31 грудня 2022р..

Загальні відомості про предмет закупівлі
Передплата періодичного видання та його доставка повинні відповідати чинним 

нормативно-правовим актам України, які регламентують діяльність у цій сфері.

Заходи з охорони праці, техніки безпеки та охорони довкілля під час виконання 
договору покладаються на виконавця та на його субпідрядників (у разі залучення). 
Оформлення цих заходів, контроль за їх дотриманням здійснюється виконавцем відповідно 
до чинного законодавства України.

Період, на який здійснюється передплата та протягом якого здійснюється доставка 
періодичного видання: січень-грудень 2022 року.

Гарантована якість доставки поштою або кур’єром.
Доставка періодичних видань здійснюється Виконавцем за адресами, узгодженими з 

Замовником при підписанні Договору. Доставка здійснюється відповідно до терміну виходу 
періодичного видання -  у день виходу газети з друку.

Адреси для доставки періодичного видання: Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 
згідно Додатку №2 до Договору.

Найменування періодичного видання, оплату та доставку якого необхідно здійснити:

№ з/п Найменування періодичного 
видання

Кількість 
комплектів, шт.

Період оплати та 
доставки

1
Періодичні видання газети 

«Наше місто» та його доставка 
(підписний індекс 30037)

2883 січень-грудень 2022 року 
(12 місяців)

Уповноважена особа департаменту Олена ПАНІНА


