
ДНIПРОВСЬКА MICЬKA РАДА
ДЕПДРТАМЕНТ З ПИТАНЬ МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ВНУТРIШНЬОI ТА

IнФормАцIЙноi полIтики днIпровськоi мIсъкоi рАди

вул. Старокозацька,40б, м. Щнiпро,49000, тел. +3ý0660020576, tenderutv@gmail.com

ОБГРУНТУВАННЯ
технiчних та якiсних характеристик.предмета закупiвлi, розмiру бюджетного при3начення,

очiкуваноi BapTocTi предмета закупiвлi
(Постанова КМУ вiд 11 жовтня 20lб р. Ns 710 кПро ефективне використання державних коштiв> (зi

змiнами))

код ДК 021:2015: (CPV): 79950000-8 Послуги з органiзацii виставок, ярмарок i конгресiв (<Послуга з

органiзацii i проведення соцiального заходу <унiверситет третього Biky> - органiзацiя культурно -
просвiтницьких та масових заходiв)

https ://prozorro.gov. uа/tепdеrlUД-2 0 2 2-0 1 - 1 7 -0 0 3 3 04 -а

l. Найменування залrовнuка: Щелартамент з питань мiсцевого самоврядування, внутрiшньоi та

iнформацiйноi полiтики ЩнiпровськоТ мiськоi ради;
2. Мiсцезнахоdхсення залrовнллка: 49000, УкраТна, Щнiпропетровська область, м. !нiпро проспект

Щмитра Яворницького, 75, м. .Щнiпро, 49000;
З. Idенmuфiкацiйнuй Kod замовнuка в €duному depelcan+oшy ре€сmрi юрuduчнuх осiб, фiзuчltuх

осiб - пidпрuемцiв mа zромаdськuх формуваньэ 4087l'476;
4. Каmеzорiя замовнuка: Орган державноi влади, мiсцевого самоврядування або правоохоронниЙ

орган;
5. Назва преdмепа закупiвлi iз зазначенням Kody mа назвu BidпoBidHax юtасuфiкаmорiв

преdмеmа заlупiвлi i часmuн преdмеmа заl<упiвлi (лоmiв) (за наявносmi): Kod !К 02]:2015:
(CPlt): 79950000-8 Послуzu з ореанiзацii'вuсmавок, ярл4арок i конzресiв (кПослуzа з орzанiзацii'i
провеdення соцiальноzо захоdу <<Унiверсumеm mреmьоео BiKy> - орzанiзацiя кульmУРНО -
пр о свimнuцькuх mа мас о вuх з ахо d i в)

6. Кiлькiспь, мiсце mа сmрок поспrавкч mоварiв, вuконання робim ча наdання послу?:49000, м.

Щнiпро (вiдповiдно,до затверджених Замовником локацiй, якi Виконавець повинен
запропонувати не менш нiж за 5 календарних днiв до початку надання послуги згiднО

узгодженого Сторонами графiку надання послуги); 1 послуга.
'7. Вud закупiвлj., Вiлкритi торги. Iдентифiкатор закупiвлliUА-2022-01-17-003З04-а .

Обrрунryвання технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi:
TepMiH надання послуг: до 3l грудня 2022 року. Iнформацiя про необхiднi технiчнi, якiснi та

кiлькiснi характеристики предмета закупiвлi визначена у .Щодатку 2 ю Тендерноi документацiТ,
затвердженоТ рiшенням уповноваженоi особи вiд 17 с\чня2022 року }lЪ l/17-01.

Технiчнi вимоги (якiснi та кiлькiснi) до прелмета закупiвлi

Kod !К 021:2015: (CPll): 79950000-8 Послуzu з орzанiзацii' вuсmавок, ярл4арок i KoHzpeciB (кПослуzа з

орzанiзацit i провеdення cotliallbHozo захоdу кУнiверсurпеп, mpembozo BiKy> - орzанЬацiя кульmУРно-
просвimнацькuх mа масовuх зажоdiв)

I. Якiснi вимоги до надання послyги з органiзацii i проведення соцiального заходy <<УнiверСитет

третього BiKY>> по органiзацii кyльтyрно-просвiтницьких та масових заходiв

Послуга з органiзацii i проведення соцiального заходу кУнiверситет третього BiKy> (даrri - СЗ кУТВ>)
щодо органiзацii культурно-просвiтницьких та масових заходiв повинна вiдповiдати чинним нормативНО-
правовим актам Украiни, якi регламентують дiяльнiсть у цiй сферi.

Заходи з охорони працi, технiки безпеки та охорони довкiлля пiд час надання послуг покJIадаються на

Виконавця та на його субпiдрядникiв (у разi залучення). Оформлення цих заходiв, контроль за Тх

дотриманням здiйснюсться виконавцем вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.



Загальний опис заходу

Соцiальний захiд <Унiверситет третього BiKy> е комплексом культурно-просвiтницьких та масових
заходiв, який спряМованиЙ на пiдвищення рiвнЯ обiзнаностi людеЙ похилого BiKy, пiдвищення рiвня iх
освiченостi, отриманнjI нових знань та реалiзацii прав людини похилого BiKy з вiльного достуIlу до
соцiальних, культурно-iнформацiйних та правових послуг, змiстовного дозвiлля тощо, що дасть можливiсть
цим соцiально-незахищеним верствам населення максим€шьно самостiйно розв'язувати проблеми у рiзних
сферах життя.

Завданням культурно-просвiтницьких заходiв с:

- ПiДТРИМка фiзичних та психологiчних можJIивостей людей старшого BiKy;
- залучення pecypciB самих людей похилого BiKy для пiдвищення якостi ix власного життя та активноi

участi у житгi мiсцевоТ громади;

- cTBopeHHrI умов та сприяння всебiчному розвитку людей похилого BiKy;

- створення можJIивостей для розширення кола спiлкування та обмiну досвiдом людей третього BiKy,

- заохочення людей похилого BiKy, якi беруть активну участь у проведеннi заходiв.

Принципи культурно-просвiтницьких та масових заходiв:

- загальнодержавна i патрiотична спрямованiсть;
- HayKoBicTb змiсту та органiзачiТ культурно - просвiтницькоi роботи;
- поеднання формальноi та неформальноi освiти;
- безпосереднiй зв'язок iз житгям краТни;
- цiлеспрямованiсть, плановiсть, оперативнiсть та безперервнiсть;
- диференцiйований пiдхiд до рiзних категорiй учасникiв СЗ <УТВ>;
- доступнiсть та KoHKpeTHicTb; ,

- спираншI на нацiональнi та cBiToBi духовнi, культурно-естетичнi цiнностi;
- активне залученнЯ учасникiв до розвитку художньо-естетичноТ творчостi та задоволення iх

культурних потреб тощо;
- органiзацiя дозвiлля та вiдпочинку учасникiв СЗ <УТВ>.

УчасникаМи заходУ е громадяНи УкраТни, мiсце проЖиваннЯ яких заре€строване в MicTi !нiпрi,
статуС яких визнаЧае ЗамовнИк у своТХ розпорядчИх докуменТах (далi - учасники СЗ (УТВ)).

Термiни проведення заходiв: ло З1.12.2022 р.

Перелiк складових СЗ (УТВ)

1. Органiзацiя культурно-просвiтницьких заходiв у великих та невеликих групах для учасникiв СЗ
(УТВ).

2. Органiзацiя заходiв iз дозвiлля, культурно-масових
характеру для )лrасникiв СЗ кУТВ>.

3. Забезпечення СЗ кУТВ> транспортом, сувенiрною, санiтарною та полiграфiчною пролукчiсю,
рекламними заходами у ЗмI, на Тв, радiо, iнформацiйне супроводження Сз (утв) у мережi Internet
(адмiнiстрування та пiдтримка сайту СЗ (УТВ)), мобiльним зв'язком тощо.

загальнi вимоги до культурно-просвiтницьких заходiв (iнформацiйного процесу) у великих та
невеликих групах для учасникiв СЗ (УТВ).

враховуючи те, що Сз кутв> е комплексом культурно-просвiтницьких заходiв, якi спрямованi на
пiдвищення рiвня обiзнаностi людей похилого BiKy Виконавець не повинен органiзовувur" ru проводити
процес надання iнформацii учасникам сз (утв) вiдповiдно до вимог, передбачених чинним
законодавством до освiтнього процесу, за пiдсумками якого видаються документи встановленого зраrзка
тощо. Виконавець повинен вживати заходiв щодо залучення до реалiзацii культурно-просвiтницьких
заходiВ як викладачiв вищих навчiшьних закладiв, так i iнших спецiа-пiЪтiв, якi волЬдiоri 

"""о*rми рiвнямикомпетенцiТ для проВеденнЯ культурно-просвiтниЦьких заходiв (лосвiд викладання/подання iнформацii
тощо).

Учасник у своiй пропозицii повинен надати листи вiд навчальних закладiв, пiдприемств, органiзацiй,
устаноВ MicTa ЩнiпРа тощО за напрямКами культУрно-просвiТницькиХ заходiВ (iнформацiЙного процесу) для

заходiв, масових заходiв спортивного



уr{асникiв заходу СЗ кУТВ> про згоду на спiвробiтництво у проведеннi цих заходiв у 2022 рочi вiдповiдно
визначених чинним законодавством умов або за допомогою дистанцiйних методiв освiти.

Виконавець протягом трьох робочих днiв пiсля пiдписання договору, повинен погодити iз
Замовником загальнi данi щодо процесу надання iнформачii rIасникам, зокрема:

- змiст (тематика) отриманоi iнформаuii;
- методи та форми органiзацii отримання iнформачii (очяi, дистанцiйнi тощо);
- opicHToBHi графiки проведення та адреси розташування примiщень та спiввиконавцiв за

основними напрямками культурно - просвiтницьких заходiв (iнформацiйного процесу) як у великих
групах учасникiв заходу СЗ кУТВ>, так i в опануваннi практичними навичками учасниками заходу СЗ
кУТВ> в невеликих групах.

Переважною метою для учасникiв заходу СЗ (УТВ) повиннi бри:
- розкриття учасникам нових ocBiTHix горизонтiв, отримання нових теоретичних знань;
- опануваннJI практичними навичками, пiдвищення рiвня знань (iноземних мов, yKpaiHcbKoi мови,

майстер-класи з рукодiлля, основи роботи з персональним комп'ютером, зi смартфоном або планшетним
комп'ютером, робота в мережi IHTepHeT тощо);

- пропаганда духовноТ, iсторичноТ та культурноi спадщини украТнського народу, сприяння
подальшому розвитку украiнськоi кульryри; iдейно-теоретичних та правових основ украТнськоТ
державностi, iсторичноi закономiрностi утвердження незirлежностi YKpaiHcbKoi держави;

- пiдтримка фiзичноi форми лiтнiх людей,
При плануваннi змiсту та форми органiзацii надання iнформачii для учасникiв СЗ кУТВ>

Виконавець повинен додержуватися таких основних дидактичних принципiв (системи вихiдних
положень, що визначають закономiрностi формування знань, yMiHb i навичок учасникiв при отриманнi
вiдповiдноТ iнформачii):

- вiдповiдностi цiлей наданЕя учасникам iнформацii запитам суспiльноТ практики;
- HayкoBocTi, професiйноТ спрямованостi iнформацiТ та зв'язку Ti з повсякденним життям;
- органiчного зв'язку TeopiT з практикою;
- план)aвання i системностi (систематичностi);
- доступностi, наочностi, вiдповiдного вибору i застосування доцiльних засобiв i методiв надання

iнформацii;
- колективного характеру оц)имання iнформачii та врахування iндивiдуальних особливостей

учасникiв, iх свiдомостi, самостiйностi та активностi.

Виконавець повинен використовувати рiзнi методи подання iнформацiТ, зокрема:

- За джерелами передачi та характеру сприЙнятгя iнформацii - словеснi, наочнi та практичнi методи;
- вiдповiдно до характеру пiзнавальноi дiяльностi учасникiв щодо засвосння змiсту iнформачii -

ПОЯСНЮвzulьно-iлюстративнi (iнформацiЙно-рецептивнi), пояснювiulьно-спонукirльнi методи викладання,
частково-пошуковi методи (евристичнi, коли частина iнформацiйного матерiалу подаеться в готовому
ВИглядi, iнша частина - через проблемнi завдання) i дослiднi (за готовностi уrасникiв пiд керiвництвом
викладача./лектора самим вiдшукати можливi вiдповiдi на проблемнi питання тощо).

Основними формами роботи пiд час проведення культурно-просвiтницьких заходiв можуть бути:

леКцiЙнi заняття, у т.ч. у формi дистанцiйного навчання: семiнари, бесiди, диспути, дiа_гrоги, груповi
дискусii, кейс-метод як метод колективного аналiзу сиryацiй iз практики тощо;
ПРаКТИЧнi заняття, у т.ч. у формi дистанцiЙного навчання: основи роботи з персонzrльним
кОмп'ютером, iноземними мовами, украiнською мовою, майстер-класи з рукодiлля, основи роботи
Зi Смартфонами, планшетом, айфоном, заняття за темами здорового способу жит-Iя;
Заходи iз дозвirrля: хоровиЙ спiв; вiдвiдування TeaTpiB, KiHoTeaTpiB, виставок, музеТв, фiлармонiТ,
ОРГаННОгО залу, iнших мистецьких закладiв MicTa тощо; eKcKypciT, рiчковi прогулянки тощо; заходи
з танцiв;
MacoBi ЗахОди спортивного характеру: оздоровча зарядка, плеЙстiк, скандинавська ходьба,
ТаНцЮВ€tльнi фiтнес-програми <<Зумба>>, кСхiднi танцi>>, черлiдинг та iншi фiтнес-руховi програми
тощо;
iншi MacoBi заходи (змiстовного наповнення): конкурси, фестивалi, спортивнi змагання, спартакiади
(сеньйорiади), у т.ч. мiжнароднi, урочистi заходи, Всеукраiнський радiодиктант нацiона,rьноi
едностi тощо;
iГРОвi фОрми роботи: рольовi iгри, органiзацiйно-дiяльнiснi iгри, тренiнговi iгри та вправи,



- створення ситуацiй успiху в ocBocнHi отриманоi iнформачii;
- СТажування в громадських органiзацiях, проведення шкiл громадських iнспекторiв житлово-

комунi}льних послуг, школи культури, лiтнi школи тощо;
- кiнофестивалi, кiнолекцii, кiносеанситощо;
- Г)фТКИ, КЛУби За iнтересами - кrryби веселих i кмiтливих, гуртки художньоТ самодiяльностi, технiчнi

гуртки, огляди i конкурси художньоТ самодiяльностi тощо;
- ТВОРЧi Зустрiчi з працiвниками культури, музеiв, уччlсниками вiйни, воiнами-iнтернацiоналiстами,

ветеранами Збройних Сил Украiни;
- лiтеРатурно-художнi та музичнi конференцii, читацькi конференцii, обговорення художньоТ i

публiцистичноi лiтератури.

В cTpyKTypi матерiалiв з iнформацiсю для учасникiв СЗ кУТВ> доцiльно (але не виключно)
передбачити:

- план поданшI iнформацiйного матерiалу;
- ВСТУП (ЧiткиЙ, короткиЙ, виразниЙ виклад вихiдних позицiй, можJIивс використання яскравих

фактiв, суперечливих ситуацiй);
- викJIад основного змiсту (послiдовне, адаптоване до рiвня сприйняття викладення матерiшу);
- висновок (коротке узагшIьнення або яскрава цитата, що пiдбивас пiдсумок).

ВИКОнавець повинен звернути увагу на мотивацiю учасникiв СЗ кУТВ>, що повинно обумовити Тх
пiдвищений iHTepec до активноi участi та вiдвiдуваннi заходiв, зокрема на:

- актуальнiсть тематики, практичну вагомiсть змiсту iнформачiТ;
- СТВОРеННЯ атмОСфери комфорту, порозумiння, злагоди, товариських, дружнiх вза€мин та

взасмоповаги мiж учасниками;
- ВИКОРИСТаННЯ лекторами рiзноманiтнихо змiстовних та ефективних форм методичноТ роботи, якi б

ДОПОМОГЛИ лiтнiм людям без остраху та примусу, а з зацiкавленiстю та з готовнiстю отримати нову
iНфОРМаЦiЮ, Використання цiкавих аналогiй, створення сиryацiй новизни, зiставлення наукових i життсвих
тлумачень окремих природних i суспiльних явищ, створення iгрових ситуацiй тощо;

- обiзнаностi в подiях культурного життя;
- створення передумов дJuI прояву та розвитку творчих здiбностей;
- активного зztлучення учасникiв до процесiв духовноi дiяльностi;
- СаМОСТiЙНИЙ Розвиток, якщо наявнi здiбностi не вiдповiдають сучасним вимогам, можливiсть

)ДаСНИКаМи самопiзнання та само оцiнювання, моделювання ситуацiЙ самовипробування, само
порiвнювання тощо;

- СПiВiСНУВаНня разом з людьми рiзних поглядiв, нацiональностей, вiросповiдань, полiтичних
переконань кооперування або знаходження компромiсу, узгодження свотх дiт з дiями партнерiв тощо.

ВИКОНаВець в процесi надання учасникам iнформаuii повинен активно застосовувати допомiжнi
МаТеРiаЛЬно-технiчнi засоби (обладнання й апаратуру) з Тх специфiчними дидактичними функцiями щодо
пiдвищення ефективностi подання iнформацiТ, а також, за можливостi:

- комп'ютернi навчальнi програмИ У виглядi методичних посiбникiв (програмно-методичний
КОМПЛеКС, ЩО ЗабеЗпечуе можJIивiсть самостiЙно засвоihи отриману iнформацitо, може посднувати в собi
особливостi пiдручника, довiдника, задачника та лабораторного практикуму) та рiзноманiтнi електроннi
бази даних (мiстять рiзноманiтну статистичну, текстову, графiчну та iлюстративну iнформачiю у
необмежених об'емах з обов'язковою ii формалiзацiею для оперативного пошуку необхiдноi iнформацii,
вiдсутньоi в пiдручниках, посiбниках тощо);

- мультимедiа-технологii (багатоварiантне середовище) пов'язанi зi створенням мультимедiа-
продуктiв: електронних книг, мультимедiа-енциклопедiй, комп'ютерних фiльмiв, баз даних тощо, якi
по€днують анiмацiю, текстову, графiчну, аудiо- та вiдеоiнформацiю

при наданнi послуг е бажаним, щоб Виконавець залучав до роботи з учасниками Сз (утв)
неприбугковi громадськi та благодiйнi органiзацii, що мають досвiд роботи з цiльовою групою Сз кутв>, а
також партнерськi вiдносини з мiсцевими територiальними центрами, установами охорони здоров'я,
соцiальногО захисту, культурИ та побутУ з метоЮ активногО iнформування неприбутковими органiзацiями
суспiльства про питаннJI соцiальноi адаптацii людей похилого BiKy, подапьшого формування стiйких
зв'язкiв таких неприбуткових органiзацiй З мо)IGIIиво сформованими пiсля реалiзаuii сз (утв) центрами
соцiальноi активностi людей похилого Biky за мiсцем мешкання тощо,

обсяги закупiвлi послуги можуть бути зменшенi Замовником в односторонньому порядку залежно
вiд реального бюджетного фiнансування видаткiв.



II. Технiчнi вимоги до послуги з органiзацii i проведення соцiального заходу <<Унiверситет
третього BiKp> по органiзацii кyльтyрно-просвiтницьких заходiв (склад та змiст iнфоDмацiйного
процесч).

2.1. Органiзацiя масових культурно-просвiтницьких заходiв (iнформачiйного прочесу) у
великих групах для учасникiв СЗ (УТВ>>

2.1.1. Кiлькiсть учасникiв у великiй групi: вiд 15 Ьсiб до 200 осiб (в залежностi вiд тематики
iнформацii, мiсця проведення та вподобань учасникiв соцiального заходу <Унiверситет третього BiKy> щодо
вибору тематики та розташування мiсця проведення заходу).

2.1.2. OcHoBHi напрямки культурно-просвiтницьких заходiв (iнформацiйного прочесу) у
великих групах для учасникiв СЗ <<УТВ>: <Психологiя та гуманiтарнi науки>, <<Здоровий спосiб життя>),
<Правознавство), <Суспiльствознавство та полiтологiя>, кАгрономiя>, <Мистецтвознавство),
<<Украiнознавство)), зустрiчi з цiкавими людьми тощо.

Замовник може визначити iншi напрямки культурно-просвiтницьких заходiв (iнформачiйного
прочесу) у великих групах пiсля аналiзу уподобань учасникiв.

Плановий обсяг культурно-просвiтницьких заходiв (iнформацiйного прочесу) у великих групах
замовник попередньо визначас загальною кiлькiстю до 200 академiчних годин.

2.1.3. Органiзацiя масових культурно-просвiтницьких заходiв (iнформацiйного процесу)
Культурно-просвiтницькi заходи (iнформацiйний процес) вiдбуваються за напрямками та у мiсцях

розташування навчzL[ьних аудиторiй лекцiйних занять (iнших форм подання iнформацii), якi доводяться
Замовником до Виконавця в Mipy потреби за 5 робочих днiв до початку таких заходiв.

Основна одиниця вимiру заходу - академiчна година (45 хвилин). Основна форма подання iнформачiТ

- лекцiя (iнформативно-дока:}овий виклад великого за обсягом та складного за логiчною побудовою
iнформачiйного матерiалу) або iншi форми подання iнформачii вiдповiдно до визначеноi тематики.

2.1.4. Технiчне забезпечення iнформацiйних культурно-просвiтницьких заходiв
(iнформацiйного процесу) у великих групах

Виконавець повинен забезпечити:
- придатнi для проведення культурно-просвiтницьких заходiв (iнформаuiйного прочесу) примiщення

з меблями та технiчним устаткуванням (за необхiдностi, в заJIежностi вiд теми заходу та вимог Замовника -
мультимедiйне устаткування тощо), за необхiдностi - засобами та устаткуванням для проведення заходiв
протиепiдемiологiчноI безпеки. Локацiя примiщень повинна бути максим€IJIьно зручна для доступностi
людей похилого BiKy, як за можливiстю пiд'iзду учасникiв мiським громадським транспортом, так i за

досryпнiстю у примiщеннi до аудиторiй та санiтарно-технiчних KiMHaT;
- локацii для проведення просвiтницьких заходiв у великих групах учасникiв соцiального заходу

<Унiверситет третього BiKy>> повиннi бути розташованi:
о Шевченкiвський район (чентральна частина MicTa) - не менше l локацii (вiд 15 до 200

1^lасникiв);
. Соборний район - не менше 1 локацii (вiд 15 до 200 1"rасникiв);
. Самарський район (жс/м Приднiпровськ) - 1 локацiя (вiд 15 до 200 учасникiв);
о Новокодацький район - 1 локацiя (вiд 15 до 200 учасникiв).

Учасник у складi тендерноi пропозицii надас довiдку (лист) згiдно з формою* з iнформацiсю про
перелiк локацiй таких примiщень, яка повинна мiстити напрямок заходiв, конкретну адресу примiщення
вiдповiдно до визначеноТ Замовником TepиTopia,rbHocTi та KoHTaKTHi данi вiдповiдальноi особи (номер
телефону, ПIБ), що надасть можливiсть Замовнику оглянути запропонованi примiщення на вiдповiднiсть
вимогам цiеi тендерноi документацii у зручний для нього час до моменту прийняття рiшення про
визначення переможця.

* Перелiк локацii для проведення iнформацiйних культурно-просвiтницьких заходiв
(iнформацiйного процесу) у великих групах

лъ
з/п

Локацiя примiщення Напрямо
к заходiв Алреса

пIБ
вiдповiдальноi

особи

Номер телефону
вiдповiдальноi

особи
1 Шевченкiвський район

(центральна частина MicTa)



2 Соборний район

J Новокодацький район

4 Самарський район, (хсlм
Приднiпровськ)

- за погодженням iз Замовником пiд час карантинrмх обмежень наявнiсть онлаЙн cepBiciB та
iHcTpyMeHTiB, за допомогою яких органiзовусться культурно-просвiтницький захiд пiд час дистанцiйного
навчання (Zoom, Moodle, Google Classroom тощо) та у разi необхiдностi апаратнi засоби (персональнi
комп'ютери, мережеве обладнання, джерела безперебiйного живлення, сервери, обладнання для
вiдеоконференцзв'язку тощо) ;

- вибiркове фото таlабо вiдео фiксування заходiв з наступною передачею вк€ваних даних Замовнику.
Замовник забезпечус:
- приймання заяв, анкет-заяв та документiв вiд учасникiв СЗ кУТВ>;
- формування спискiв груп учасникiв СЗ кУТВ> для участi у лекцiйних заняттях;
- ведення ре€стру учасникiв СЗ кУТВ>;
- iнформування учасникiв СЗ кУТВ> про проведення культурно-просвiтницьких заходiв,

координацiю спiлкування у чат/групах та соцмережах;
- контроль за якiстю надання послуг, дотриманням графiку проведення занять, монiторингу

вiдвiдування iнформацiйних культурно-просвiтницьких заходiв тощо.

2.2. Органiзацiя культурно - просвiтницьких заходiв (iнформацiйного процесу) у невеликих
групах учасникiв СЗ (YTBD

2.2.1. Кiлькiсть учасникiв у невеликiй групi: вiд 5 до 15 осiб (в залежностi вiд тематики iнформацii
та виду заходу).

2.2.2. OcHoBHi напрямки iнформацiйного та змiстовного наповнення для учасникiв культурно -
просвiтницьких заходiв (iнформацiЙного процесу) у невеликих групах (у т.ч. шляхом дистанцiйного
навчання):

- основи роботи з персонztльним комп'ютером;
- основи роботи зi смартфоном або планшетним комп'ютером;
- iноземнi мови (англiйська, нiмецька, польська, iспанська тощо);
- украТнська мова;
- маЙстер - кJIаси з рукодiлля (орiентовний перелiк виц)атних MaTepiarriB наведено нижче);
- iнформацiйнi таlабо iнформацiйно-практичнi заходи у невеликих групах за рiзними темами

(ПСИХОЛОГiя та гуманiтарнi науки, здоровий спосiб життя, правознавство, украiнознавство, агрономiя тощо).

2.2.3. Органiзацiя культурно-просвiтницьких заходiв (iнформацiйного процесу) у IIевеликих
групах

Основна одиниця вимiру заходу - академiчна година (45 хвилин).
ОСНОВНа фОРма подання iнформацii - розповiдь, бесiда, дiалог, ceMiHap, навчаJIьно-практичне заняття

тощо.
ПлановиЙ обсяг культурно-просвiтницьких заходiв (iнформацiйного процесу) у невеликих групах

ЗаМОВник попередньо визначас заг€шьною кiлькiстю до 1800 академiчних годин.
ПеРеЛiК iНфОрмацiйних напрямкiв кульryрно-просвiтницьких заходiв та Тх змiстовного наповнення у

невеликих групах не е вичерпним, може змiнюватися в зzulежностi вiд аналiзу вподобань учасникiв заходу.
ПiслЯ аналiзу вподобань учасникiв СЗ кУТВ> та формуваннJ{ груп учасникiв СЗ (УТВ) за напрямками
замовник визначас кiлькiсть, тривалiсть та графiк занять та доводить до Виконавця графiки проведення
заходiв за 5 робочих днiв до початку таких заходiв.

2.2.4. Технiчне забезпечення культурно-просвiтницьких заходiв (iнформаuiйного проuесу) у
невеликих групах

Виконавець повинен забезпечити:
- придатнi для проведен}UI культурно-просвiтницьких заходiв (iнформацiйного процесу) у невеликих

групах примiщення з меблями та технiчним устаткуванням (за необхiдностi, в з€tлежностi вiд теми заходу
та вимог Замовника - мультимедiйне устаткування тощо), за необхiдностi - засобами та устаткуванням для
проведення заходiв протиепiдемiологiчноi безпеки. Локацiя примiщень повинна буги максим€IJIьно зручна
дJш достуПностi люДей похилого BiKy, як за можливiстю пiд'Тзду учасникiв мiським громадським



транспортом, так i за доступнiстю у примiщеннi до аудиторiй, навчальних майданчикiв тощо та caHiTapHo-
технiчних KiMHaT;

- локацiТ для проведення культурно-просвiтницьких заходiв (iнформацiйного процесу) у невеликих
групах за напрямами: iноземнi та yKpaiнcbкa мови, основи роботи з персональним комп'ютером, основи
роботи зi смартфоном або планшетним комп'ютером для уrасникiв соцiального заходу <Унiверситет
третього BiKy>>, якi повиннi бути розташованi у uентральнiй частинi MicTa (Шевченкiвський таlабо
Соборний таlабо Щентральний райони - не менше 2 локацiй (до 15 учасникiв).

Учасник у складi тендерноТ пропозицii надае довiдку (лист) згiдно з формою** з iнформацiсю про
перелiк локацiй таких примiщень для проведення просвiтницьких заходiв у невеликих групах за
напрямами, яка повинна мiстити напрямок заходiв, конкретну адресу примiщення вiдповiдно до визначеноТ
Замовником територiальностi та KoHTaKTHi данi вiдповiдальноi особи (номер телефону, ПIБ), що надасть
можливiсть Замовнику оглян)ли запропонованi примiщення на вiдповiднiсть вимогам цiсi тендерноi
документацiТ у зручний для нього час до моменту прийняття рiшення про визначення переможця.

*'r Перелiк локацiй для проведення iнформацiйних культурно-просвiтницьких заходiв
(iнформачiйного процесу) у невеликих групах

J\&

з/п
Локацiя примiщення

Напрямок
заходiв Алреса

пIБ
вiдповiдальноi

особи

Номер телефону
вiдповiдальноi

особи
1

2

- за погодженням iз Замовником пiд час карантинних обмежень наявнiсть онлайн cepBiciB та
iHcTpyMeHTiB, за допомогою яких органiзовуеться культурно-просвiтницький захiд пiд час дистанцiйного
навчання (Zoom, Moodle, Google Classroom тощо) та у разi необхiдностi апаратнi засоби (персональнi
комп'ютери, мережеве обладнання, джерела безперебiйного живлення, сервери, обладнання для
вiдеоконференцзв'язку тощо) ;

- витратнi матерiали для проведення майстер-класiв з рукодiлля вiдповiдно до iх тематики
(бiсероплетiння, джутова фiлiгрань; декупаж; оригамi; квiлiнг; пейп арт тощо) з розрахунку 5-14 осiб в

групi;
- вибiркове фото таlабо вiдео фiксування заходiв з наступною передачею вказаних даних

Замовнику.
Замовник забезпечуе:
- приймання заяв, анкет-заяв та документiв вiд 1"rасникiв СЗ кУТВ>;
- формування спискiв груп учасникiв СЗ (УТВ) для участi у лекцiйних заняттях;
- веденнrI ре€стру учасникiв СЗ <УТВ>;
- iнформування учасникiв СЗ (УТВ) про проведення культурно-просвiтницьких заходiв на сайтi СЗ

кУТВ>;
- контроль за якiстю надання послуг, дотриманням графiку проведення занять, монiторингу

вiдвiдування iнформацiйних культурно-просвiтницьких заходiв тощо.
Учасник надае гарантiйний лист(и) у якому буде зазначено, що учасник у своiй дiяльностi буле

додержуватися правил i норм технiки безпеки, виробничоi caHiTapii, гiгiени працi, протипожежноi охорони,
безпеки працi, та у разi ix порушень нести вiдповiда.пьнiсть згiдно з чинним законодавством.

Орiснтовний перелiк витратних матерiалiв для проведення майстер - класiв з рукодiлля, занять
з малювання:

ль
з/п

Найменування Од. вим. К-ть

Клей ffракон, по 1 кг банка l0

,Щжутовий шпагат 1,4 MM*765MeTpiB моток 6

Фарба акрилова кольорова в ryбах, по 8 кольорiв набiр l0

Фарба акрилова чорна банки 5

Фоамiран рiзнокольоровий l мм, розмiром 20 х 30 мм, по 10 шт. в набiр 5



наборi

Намистини акрил 1 см штук 650

Намистини акрил 0,8 см штук 650

Намистини акрил 0,6 см штук l 800

Намистини штуrнi перли |,2 см штук 45

0. Намистини шц^rнi перли 1 см штук 100

1 Намистини шт1"lнi перли 0,8 см штук 100

2, Намистини шт1"lнi перли 0,6 см пIтчк 7000

J. Намистини пластик 1,2 см IlITvK 45

4. Намистини пластик 1,0 см IIlтчк l00

5. Намистини пластик 0,8 см штук 300

6. Намистини пластик 0,б см штчк 6000

1. Обiймачi дILя намистин 0,8 см штук 500

8. Обiймачi дJLя намистин 0,6 см штук 500

9. Спейспер 0,7см штук 900

0. Кiльця подвiйнi пiд срiбло 0,7см штук 1000

l Кiльця одинарнi монтажнi 0,5 см штук 300

2. Проволока для бiжутерii 0,3см метр 60

J. Бiжутерний тросик 0,З0 мм метр 90

4. Застiбка карабiн 0,1З см штук 250

5. Швензи для сережок пiд срiбло штук 250

6. Пiни пiд срiбло 5см штук 400

,7. Пiни пiд срiбло 3см штук 180

8. Протектори для намиста (вушка) пiд срiбло штчк 650

9. Крiмпи або стопери пiд срiбло штук l 000

0. Проволока мемори виток 50

1 Конектор для намиста на три ряди штук 86

2. Конектор для сережок штук 86

J. Круглогубцi для бiжутерii штук 5

4. нитка Титан штук 4

5. Основа для брелка штук 43

6. Силiконовий шнур порожнистий З мм метр |2
,7. Ланцюжок пiд срiбло метр 28

перелiк витратних MaTepia,riB може змiнюватись в зЕtлежностi вiд тематики занять.



2.3. Загальнi вимоги до органiзацii та забезпечення культурно-просвiтницьких заходiв
(iнформацiйного процесу)

2.3.1. Перелiк, змiстовне наповнення та обсяг академiчних годин культурно-просвiтницьких заходiв
(iнформацiйного процесу) не с стzulим, може змiнюватися в з.L[ежностi вiд вподобань уrасникiв СЗ (УТВ))
та перерозподiлятися як за напрямками, так й мiж культурно-просвiтницькими заходами (iнформацiйним
процесом) у великих та невеликих групах. При цьому години однiсi теми можуть бути перерозподiленi мiж
iншими iнформачiйними темами або змiстовним наповненняI\4.

Bci змiни напрямкiв та обсягiв культурно-просвiтницьких заходiв (iнформацiйного прочесу)
Виконавець та Замовник узгоджують не пiзнiше нiж за 5 робочих днiв до початку таких змiн за
пропозицiсю Замовника.

2.3.2. У разi не можJIивостi Замовником сформувати групи учасникiв СЗ (УТВ) для проведення
культурно-просвiтницьких заходiв (iнформацiЙного процесу) BiH пропонус шляхом пiдписання протоколу
погодити iз Виконавцем замiну невикористаних академiчних годин на додаткову методичну лiтературу,
cyBeHipHy та caHiTapHy продукцiю, додаткове вiдвiдування культурно-масових заходiв, здiйснення дизайну,
макетування та друку рекламноi полiграфiчноi продукцii, виробництво рекламноi аудiо та вiдеопродукцii
прО СЗ кУТВ> тощо в межах загальноТ суми за договором, про що укладаеться додаткова угода,

Ш. Технiчцi вимоги до органiзацii та забезпечення заходiв iз дозвiлляr масових заходiв
спор.tивного характерy та iнших масових заходiв (змiстовного наповнення) для yчасникiв сз (утв>>
(склад та змiст).

3.1. OcHoBHi напрямки iнформацiйного та змiстовного наповнення заходiв iз дозвiлля, масових
заходiв спортивного характеру та iнших масових заходiв:

- eKcKypciT до пам'ятних iсторичних мiсць та мiсць народноi творчостi, вiдвiдування етнопаркiв,
паркiв садового та творчого мистецтва, у т.ч. по YKpaiHi тощо;

- рiчковi прогулянки по.Щнiпру;
- вiдвiдування TeaTpiB, KiHoTeaTpiB, музеТв, органного залу, фiлармонii, планетарiю тощо,
- творчi тематичнi вечори вiдпочинку, лiтературно-художнi та музичнi конференчiТ, читацькi

КОНференцii, обговорення художньоi i публiчистичноi лiтератури, зустрiчi з цiкавими людьми тощо,
- фестивалi та мiжнароднi сеньйорiади;
- УРОчиСтi заходи з вiдкриття та закриггя лекцiйних ceMecTpiB СЗ ((УТВ), огляди та конкурси

ХУДОЖНЬОi СамоДiяльностi, концерти, вистави, проведення флешмобiв, змагань, KoHKypciB, заходiв з танцiв
та iнших масових заходiв;

- тематичнi вечори вiдпочинку, танцi, бали, карнавiIли тощо;
- MacoBi заходи спортивного характеру (оздоровча зарядка,

танцюв€ulьнi фiтнес-програми ((ЗумбD), кСхiднi танцi>, черлiдинг та iншi
-iншi MacoBi заходи: конкурси, фестивалi, спортивнi змагання,
мiжнароднi, урочистi заходи тощо;

3.2. Органiзацiя заходiв iз дозвiлля, культурно-масових
спортивного характеру

Основний перелiк запланованих заходiв:

плейстiк, скандинавська ходьба,

фiтнес-руховi програми тощо);
спартакiади (сеньйорiади), у т.ч.

заходiв та масових заходiв

Jt

з/п тема/наповнення Од. вим. К-ть

1 Урочистi заходи з вiдкриття лекцiйних ceMecTpiB СЗ кУТВ> захlд до2

2

EKcKypcii до пам'ятних мiсць та мiсць народноi творчостi,
музеiв, етнопаркiв, паркiв садового та творчого мистецтва, у т.ч.
по YKpaiHi, вiдвiдування TeaTpiB, KiHoTeaTpiB, музеiв, органного
залу, фiлармонiТ, планетарiю тощо

вiдвiдування до 5600

J MacoBi заходи спортивного характеру (оздоровча зарядка,
плейстiк, скандинавська ходьба, танцювzlльнi фiтнес-програми
<<Зумба>, <Схiднi танцi>>, черлiдинг та iншi фiтнес-руховi
програми тощо)

захiд до 600



4 Рiчковi прогулянки по Щнiпру проryлянки до 35

6
Участь команди СЗ кУТВ> !нiпра в мiжнароднiй лiтнiй
сеньйорiадi в м. Луцьк захiд 1

7
Танцювальний марафон <Рух - це життя) 1^tасникiв СЗ кУТВ> зi
спортивних напрямкiв

захiд до2

9 Творчо-розважzLпьне шоу <Унiверситет мас тzulанти)) захiд l

10
Фотоконкурс <Здоровий спосiб життя - ключ до активного
довголiтгл>

захiд l

Перелiк заходiв iз дозвiлля, масових заходiв спортивного характеру та iнших культурно-масових
заходiв, Тх змiстовне наповнення не е вичерпним, може змiнюватися в з€ulежностi вiд вподобань учасникiв
заходу та затверджусться сторонами за пропозицiею Замовника. При цьому перелiк масових заходiв та
заходiв iз дозвiлля та ix кiлькiсть може змiнюватися за узгодженням cTopiH в межах загальноi суми за
договором та вiдповiдно до умов договору, про що укJIадасться додаткова угода.

3.3. Технiчне забезпечення заходiв iз дозвiлля, масових заходiв спортивного характеру та iнших
масових заходiв (змiстовного наповнення)_

3.3.1. Технiчне забезпечення урочистих заходiв з вiдкриття лекцiйних ceMecTpiB СЗ (УТВ)

Замовник попередньо узгоджуе з Виконавцем сценарний план проведення заходу до 10 робочих днiв
до початку заходу. Замовник визнача€ дати проведення заходiв з урахуванням режиму роботи примiщення,

у якому планусться проведення заходу.

Виконавець повинен забезпечити, за необхiдностi:

- зrlJIи (вiд l00 до 300 мiсць) для проведення заходiв та репетицiй (за необхiднiстю), якi повиннi
бути розташованi у максимально зручному мiсцi для доступностi людей похилого BiKy. Оренда заJIи
ВКJIЮча€ роботу технiчного персонirлу, користування санiтарним вузлом та гримерними кiмнатами. TepMiH
ОРенди - 1 день на рiзних локацiях до 5 годин з урахуванням перiоду монтажу та демонтажу необхiдного
обладнання та меблiв;

- написаннJI сценарiю заходiв;
- режисуру заходiв;
- Послуги дизаЙнера для розробки рекламноi продукцii (оголошень, плакатiв тощо) заходу та ii

друк;
- постановка заходiв (за необхiдностi);
- послуги ведучих заходiв (до 2 осiб, opieHToBHo до 3 годин);
- послуги музичного дitджея/звукооператора (до 3 годин, за необхiдностi);
- послуги вiдео оператора (до 3 годин, за необхiдностi);
- послуги свiтлотехнiка (ло З годин, за необхiдностi);
- ВИСТУП ТВОРчОго гурту/гуртiв (гурту/ryртiв народноi творчостi тощо), загальниЙ хронометраж

кУльтУрноi програми (висryпу гуртiв) - до 45 хвилин за узгодженням iз Замовником;
- фото та фрагментЕuIьне вiдео фiксування заходу;
- ПОслУги дизаЙнера для розробки рек_гrамноi продукцii заходу, за необхiдностi: афiша А-2, афiша

А-3, подяки таlабо дипломи, стенд 2000 х 2000 мм;
- ДРУк розробленоТ рекламноi продукцiТ, за необхiдностi: афiша А-2, 130 rlсм2,4+0 до б шт., Д-3,

130 г/см2,4+0 до 20 шт., подяки таlабо дипломи - А-4, 130 rlсм2,4+0 - до 30 шт;
- виготовлення стенду з логотипом Унiверситету третього BiKy, розмiром 2000 х 2000 мм (основа -

дерев'яний брус 35 х 35 мм, поверхня - пластик, зображення з ПВХ);
- ПОСЛУГИ З ТРанспортного забезпечення гурry/гуртiв по м. Щнiпро - мiкроавтобус таlабо автобус

дJuI перевезення спорядження гуртiв (за необхiдностi);
- монтаж та демонтаж прес - волу (бренд - волу) для зони фотографування розмiром не менше нiж

2000 х 3000 мм завдовжки та 3-х Х-банерiв (у мiсцях визначених замовником, який забезпечуе виконавця
тематичним прес - волом);

- МОНТаЖ Та ДеМОНТаЖ iнформацiЙних плакатiв у мiсцях, визначених Замовником (за необхiдностi);
- питною водою учасникiв та органiзаторiв заходу (кулери з бутилями 19 л зi стаканчиками iз

розрахунку до 300 осiб на кожний захiд);
- ТеРМОПОТИ Об'еМОМ дО 19 л. для пiдiгрiву води в кiлькостi 2 шт. для однiсi локацii;



- цукор в cTiкax - до 200 шт., серветки - 2 упаковки по 300 шт., печиво порцiйне - до l50 порцiй,
дерев'янi мiша-пки для розмiшування напоТв - до 500 шт., паперовi стаканчики - до l50 шт. та пластиковi
Стаканчики - до 150 шт., чаЙ пакетованиЙ - до 150 пакетикiв, кава <<3 в 1> в cTiKax - до l50 шт. з

розрахунку для однiсТ локацii.

технiчне забезпечення сцени :

- звукове устаткування: потужнiсть порталiв повинна бути розрахована в зat,тежностi вiл розмiру
сцени, та кiлькостi мiсць в залi, opieHToBHo - до б кВт (за необхiдностi);

- цифровий мiкшерний пульт, звуковий процесор, пiдсилювачi, комутацiя, ноутбук та iнше
обладнання необхiдне для забезпечення заходу;

- обладнанtul сцени: радiомiкрофони або пiдвiснi мiкрофони або мiкрофони на стiйках - до 4 шт. (за
необхiдностi);

- пОслуги з оренди екрану та вiдеопроектору, за необхiдностi, для демонстрування вiдеоряду з
технiчними характеристиками в зuulежностi вiд розмiру заJIу;

- пОСлуги з встановлення, обсrryговування та доставлення обладнання (за необхiдностi).
Контент рекламноТ продукцii узгоджуеться або може надаватися Замовником.
У разi узгодження сторонами проведення заходiв з вiдкритгя лекцiйних ceMecTpiB СЗ кУТВ> в онлайн

РеЖИМi, Виконавець повинен забезпечити наявнiсть онлайн cepBiciB та iHcTpyMeHTiB, за допомогою яких
ОРганiзовуеться культурно-просвiтницький захiд пiд час дистанцiйного навчання (Zoom, Moodle, Google
Classroom тощо), та, у разi необхiдностi, апаратнi засоби (персональнi комп'ютери, мережеве обладнання,
ДЖеРела безперебiЙного живлення, сервери, обладнання для вiдеоконференцзв'язку тощо).

3.З.2. Технiчне забезпечення екскурсiй та вiдвiдування мистецьких закладiв: TeaTpiBo
KiHoTeaTpiB, музеiв, органного залу, фiлармонii планетарiю тощо

Орiснтовний маршруг: eKcKypciT до пам'ятних iсторичних мiсць та мiсць народноТ творчостi, музеТв,
етнопаркiв, паркiв садового та творчого мистецтва, у т.ч. по YKpaTHi тощо.

ПiСля погодження iз Замовником локацii вiдвiдування (маршруту) та дати проведення eKcKypcii
ВИКОНаВеЦЬ ПОвинен забезпечити для групи учасникiв СЗ кУТВ> (за необхiдностi та за погодженням з
Замовником):

- екскурсовода для учасникiв групи у мiсцi проведення eKcKypcii;
- НеОбХiдними медикаментами для надання першоТ медичноi допомоги (аптечка першоi медичноi

допомоги);
- За НеОбхiдности та погодженням CTopiH - комфортабельним автотранспортом вiдповiдно до

вимог, передбачених законодавством для цього виду послуг, у т. ч. противоепiдемiчними заходами.
ФОРМУВання груп учасникiв здiйснюс Замовник вiдповiдно до своiх внутрiшнiх документiв та

регламентiв, та повiдомJIяс виконавця не пiзнiше 10 робочих днiв до початку екскурсiй. Екскурсiйна група
може скJIадатися вiд l0 учасникiв СЗ <УТВ>.

виконавець забезпечуе вiдвiдування мистецьких закладiв учасниками сз (утв) на пiдставi виданих
замовником iменних або безконтактних запрошень учасникам' спискiв Тощо.

Мiсце надання послуги: м. Щнiпро, на вимогу Замовника щодо мiсця вiдвiдування (театру, KiHoTeaTpy,
музею тощо), дати та opieHToBHoi кiлькостi охочих учасникiв взяти участь у такому вiдвiдуваннi, яке
доводитьсЯ до вiдома ВиконавцЯ не пiзнiше нiж за 5 календарНих днiВ до початку таких заходiв.

орiентовний перелiк мистецьких закладiв для вiдвiдувань учасникiв Сз <утв>: обласне комун€tJIьне
пiдприсмство культури <Щнiпропетровський академiчний театр опери та ба,rету>>, Комунатьне
пiдприсмство культури к!нiпровський академiчний театр Драми та комедiI !нiпропетровськоi обласноi
ради), Комунальне пiдприемство кЩнiпропетровська фiлармонiя iMeHi Л.Б, Коганa> Щнiпропетровськоi
обласноТ ради, Комунrtльне пiдприсмство культури кЩнiпропетровський академiчний обласний украiнський
молодiжниЙ театр) .ЩнiпропетРовськоТ обласноТ ради)), Комунальне пiдприемство <<!нiпропетровський
Будинок органноi та камерноi музики> ,ЩнiпропетровськоI обласноi ради), Мiський комунztльний заклад
культури <,Щнiпровський мiський телевiзiйний театр>' таlабо iншi установи за узгодженням cTopiH Тощо.

ПерелiК мистецькиХ закладiВ для вiдвiдУвань та iх кiлькiсТь може змiнюватися в зzUIежностi вiд
вподобань учасникiв Сз (утв) та затверджуються Замовником за 5 робочих днiв до початку таких змiн.



ПЛаНОвий обсяг зал1..rених до участi в екскурсйх та вiдвiдуваннi мистецьких закладiв замовник
попередньо визначае загальною кiлькiстю до 5б00 учасникiв СЗ кУТВ> (вiдвiдувань/наданих бiлетiв тощо).

УЧаСНик разом з пропозицiею, надас не менше трьох гарантiйних листiв-пiдтвердження вiд
МИСТеЦьКих Закладiв, ЗаЗначених у цьому пунктi, в яких буде зазначено про можливiсть укласти з

УЧаСником договори про надання послуг з вiдвiдування таких мистецьких закладiв протягом 2022року.

3.3.3. Технiчне забезпечення рiчкових прогулянок по Щнiпру

Виконавець повинен органiзовувати рiчкову прогулянку для групи до 50 осiб по aKBaTopii р. Щнiпро
ПРОТЯГОМ ДО 75 ХВилин за умови наявностi у судновласника ycix документiв, пов'язаних з дозволами на
Таку господарську дiяльнiсть та рятувального спорядження для заявленоТ чисельностi групи тощо.

ПiСля погодження iз Замовником локацii (маршруту) та дати проведення заходу виконавець повинен
забезпечити групу учасникiв СЗ <УТВ>:

- еКСкурсоводом для 1^rасникiв групи у мiсцi проведення eKcKypcii (за необхiдностi та за погодженням
з Замовником).

- необхiдними медикаментами для надання першоi медичноТ допомоги (аптечка першоi медичноi
допомоги), якi повиннi бути при супроводi кожноi екскурсiйноТ групи;

- НеОбхiдною кiлькiстю питноi води для учасникiв та органiзаторiв заходу (пляшки по 0,5л. або
КУЛеРи вiдповiдно до кiлькостi учасникiв та органiзаторiв на кожний захi.ц/екскlрсiю).

ФОРмування груп учасникiв здiйснюс замовник вiдповiдно до своiх внутрiшнiх документiв та
РеГЛаМентiв та повiдомляе виконавця не пiзнiше 10 календарних днiв до початку екскурсiй.

3.3.4. Технiчне забезпечення масових заходiв спортивного характеру або iнших активних
оздоровчих заходiв на вiдкритому майданчику таlабо в примiщеннях

Виконавець повинен забезпечити:
- ЗВУКОву апаратуру: потужнiсть порталiв повинна бути розрахована в зiшежностi вiд розмiру

МаЙДаНЧика та кiлькостi учасникiв заходу, opieHToBHo - вiд 0,5 до б кВт (за необхiдностi), пiдсилювачi -
ВiДПОВiДНО до залученого обладнання, при заходах у невеликих групах - вiд 10 Вт (за необхiдностi);

- ПРИМiщення для проведення спортивних занять не менше 25 м2 (за необхiдностi);
- РОбОту тренерського скJIаду для проведення оздоровчоi зарядки, плейстiку, скандинавськоi ходьби,

ТаНЦЮВаЛЬНИХ фiтнес-програм <<Зумба>, <Схiднi танцi>>, чирлiдинг та iншi фiтнес-руховi програми тощо (в
залежностi вiд кiлькостi учасникiв);

- НеОбхiднi медикаменти для надання першоi медичноТ допомоги (аптечка першоi медичноi
ДОПОМОГИ) абО чергування медичного працiвника на масових заходах (за необхiднiстю);

- бiОТУаЛети або досryп до туалетiв в мiсцях проведення спортивних заходiв (за необхiднiстю);
- iHBeHTap Для Занять: плейстiком - ракетки для занять з твердими та гумовими м'ячами, спецiальнi

М'ЯЧi Для Занять - вагою не бiльше 2 кг; для скандинавськоТ ходьби - палицi для скандинавськоi ходьби.

3.3.5. Технiчне забезпечення танцювального марафону учасникiв заходу <унiверситет третього
BiKy> - <Рух - це життя) зi спортивних напрямкiв

Заходи проводяться на вiдкритих майданчиках. Замовник з Виконавцем за 7 календарних днiв
попередньО узгоджуС дату та сценарниЙ план проведеннЯ заходiв (ло 2 локачiй).

виконавець повинен забезпечити для кожноi локацii з розрахунку не бiльше 250 осiб таlабо в малих
групах до 30 осiб на кожнiй локацii:

- тренеРський склад або пiдготовлених спортсменiв за спортивними напрямками заходiв (зi
стажеМ тренувань не менше 3 poKiB) - не бiльше l0 осiб. Квалiфiкаuiя TpeHepiB та спортсменiв
пiдтверджусться сертифiкатами/дипломами/довiдками вiдповiдних спортивних федерацiй або гройадських
органiзацiй за напрямками дiяльностi;- написання сценарiю заходу;



- постановку заходу iз залученнrIм хореографiв тrабо iнших фахiвчiв з проведення масових
заходiв (за необхiднiстi);

- послуги l ведучого заходу, не бiльше 3 годин;
- iHBeHTap ДЛя проведення заходу в з€rлежностi вiд спортивних напрямкiв та покiвових виступiв

(м'ячi вагою не бiльше 2 кг * до 20 шт., ракетки для занять китайською гiмнастикою кЛипка ракетка) з
м'ячами (твердi та ryMoBi) - до 40 шт., скандинавськi пЕlJIки - до 30 комплектiв, комплекти гантелеподiбних
помпонiв для чирлiденгу з полiестеру таlабо пластику - до 50 шт.;

- фото та фрагментrlльне вiдео фiксування заходу;
- надання послуг дизайнера для розробки рекламноi продукцii заходу, по 1-2 макети: афiша 1400 х

1000 мм, афiша А-2, афiша А-3, дипломи А-4, Х-банер 940 х 1550 мм та емблеми/логотипу СЗ УТВ на
футболки та кепки;

- Друк розробленоi peшraMHoi продукцii: афiша 1400 х 1000 мм, афiша А-2 - 20 шт., афiша Д-3 - 30
шт., дипломи А-4, 1З0 rlсм2,4+0 - до 10 шт., з розрахунку на2 локацiТ;

- ПОСЛУГУ ШИТТя таlабО закупки екiпiровки та нанесення на них логотипу (футболок - до l00 шт.,
футболок ((поло> - до 30 шт., бiлих тканинних рукавичок - до 100 пар, кепок таlабо сонцезахисних козиркiв
таlабо хустин - бандан - до 1 00 шт., спортивних еластичних пов'язок для голови - до 50 шт., лосини - до 50
шт., гольф або гетрiв - до 50 пар);- послуry шиття таlабо закупки
необхiдностi): сарафан та шорти (MaTepiall
кольору з сiткою) - до 40 шт.;

- ВИгОТоВлення Х-банерiв - 2 шт., розмiром не менше нiж 940 х 1550 мм (за необхiдностi);
- МОНТаЖ Та ДеМОНТаЖ Х-банерiв та збiрно розбiрних конструкцiй у мiсцях визначених Замовником

(за необхiднiстю);
- ПИТНОЮ ВОДОЮ учасникiв та органiзаторiв заходу на загаJтьних репетицiях - до 5 репетицiй

(КУЛеРи З бУтилями l9 л та зi стаканчиками з розрахунку до 250 осiб на кожну репетицiю);- питною водою учасникiв та органiзаторiв заходу (пляшки по 0,5 л - до 250 шт. або кулери з
бутилями 19 л та зi стаканчиками iз розрахунку до 250 осiб (на кожну локацiю).

- звукоВе устаткування (поryЖнiсть порталiв повинна бути розрахована в зzlJlежностi вiд розмiру
майданчика та кiлькосТi присугнiХ, до 8 кВт; радiомiкрофони абО мiкрофонИ на стiйкаХ - до 2 шт.i цифровиЙ
мiкшерний пульт, звуковий процесор, пiдсилювачi, комутацiя, ноутбук та iнше обладнання, необхiдне для
забезпечення заходу);

- бiОryаЛеТ абО безкоштовне вiдвiдування громадських туалетiв в мiсцi проведення заходу.- проведення TepМoMeTpii учасникiв заходу - не бiльше 300 осiб, за необхiдностi - здiйснення
iнших протиепiдемiчних заходiв;

- санiтайзерами - до 0,5 л. 8 шт. з розрахунку до 2-х локацiй;
- Bci транспортнi перевезення устаткування та обладнання для проведення заходу та вiдповiднi

вантажно-розвантажувальнi роботи на кожнiй локацii.

3.3.6. Технiчне забезпечення заходу з участi команди сЗ (УТВ> Щнiпра в мiжнароднiй лiтнiй
сеньйорiадi в м. Луцьк

Виконавець повинен:
- вирiшити органiзацiйнi питання щодо участi команди СЗ (УТВ) !нiпра у сеньйорiадi та сплатити

реестрацiйний внесок за участь у сеньйорiадi - до 20 осiб;
- виготовити форми за двома зразками: вихiдна для участi у святкових шикуваннях, пiдбиттi

пiдсумкiв та парадi команд (фугболка поло; капелюх; краватка таlабо шарф тощо (ia необхiднстi), з
нанесенням логотипу на форму), повсякденна форма для участi у змаганнях (футболка; кепка таlабо
сонцезахиснi козирки, з нанесенням логотипу на форму) - до 20 комплектiв кожного виду форми (макети
брендування форми узгоджуються Замовником);

- забезпеЧити сувенiрною проДукцiею команду для обмiну з представниками <Унiверситетiв
третього Biky> Укратни та iноземними партнерами: брендованими термокухолями таlабо термосами таlабо
чашками - до б шт.; значками, листiвками, прапорцями тощо - до 50 одиниць/комплектiв (макети та
асортимент узгоджуються Замовником). BapTicTb однiеi одиницi cyBeHipHoi продукчiТ не повинна
перевищувати розмiр, встановлений статтею l65, п. lб5.1.39 Податкового Кодексу Украiни. Замовник може
за узгоджеНням з ВикоНавцеМ змiнити асортименТ cyBeHipHoi продукцii без збiльшення суми договору;- розробити макети для брендування форми та cyBeHipHoi продукцii для команди;- забезпечити виготовлення прапорiв СЗ кУТВ> з нанесенням логотипу: l500x1000 мм, матерiал -ciTKa праПорова з петлями або люверсами на флагшток - 3 шт. (MaKei логотипу погоджу€ться з
Замовником);

- застрахувати життя та фiзичнi ризики учасникiв команди на час проведення заходу;

форми для чирлiдингу та HaHeceHIuI на них логотипу (за
бiфлекс або полiестер) - до 30 комплектiв, колготи (тiлесного



- необхiднi медикаменти для надання першоi медичноi допомоги (аптечка першоi
допомоги) або послуги медичного працiвника (за необхiднiстю);

- забезпечити оплату проiзлу шляхом придбання квиткiв з MicTa .Щнiпра до MicTa Луuька
Лучьк до мiста.Щнiпра для учасникiв команди за узгодженим графiком iз Замовником;

- забезпечити триразовим харчуванням та проживанням до S дiб - до 20 учасникiв;
- оплата трансферiв вокзzllr-готель-вокзtш та проiзду по м. Луцьк - до 20 годин.

медично1

та з MicTa

3.3.7. Технiчне забезпечення творчо-роз*ч*чrrrrrо.о шоу <<Унiверситет ма€ таланти)

Замовник до 7 робочих днiв до початку заходу попередньо узгоджу€ з Виконавцем сценарний план
проведення заходу. Замовник визначае дату проведення заходу з урахуванням режиму роботи закладу,
органiзацiТ тощо, у якому планусться проведення заходу.

Виконавець повинен забезпечити:

- з€tл (до 600 мiсчь) для проведення заходу та репетицii, який повинен бути розташований у
максимшIьно зручному мiсцi для доступностi людей похилого BiKy. Оренда залу повинна включати роботу
технiчного персонrLлу, користування санiтарним вузлом та гримерними кiмнатами, TepMiH оренди - l день
до 4 годин з урахуванням перiоду монтажу та демонтажу необхiдного обладнання та меблiв та 1 день до 3

годин на перiод проведення репетицii (за необхiдностi);
- написання сценарiю заходу;
- режисуру та постановку заходу;
- послуги ведучого з урахуванням репетицii (не бiльше 2 осiб, не бiльше б годин),
- виступ творчого гурту/гуртiв народноi творчостi тощо, загальний хронометраж культурноi

програми (виступу гуртiв) - до 30 хвилин за узгодженням iз Замовником;
- фото та фрагментztJIьне вiдео фiксування заходу;
- роботу журi (не бiльше 5 осiб до 3 годин);
- послуги дизайнера для розробки рекламноi продукцii заходу, за необхiдностi: по 1-2 макети (прес-

вол 4000 х 2500 мм, афiша 1400 х l000 мм, афiша А-3, дипломи - А-4);
- друк розробленоТ рекламноi продукцii, за необхiдностi: афiша 1400 х l000 мм - 1 шт., афiша А-3,

130 г/см2, 4+0 - 12 шт,, дипломи - А-4, не менше l30 гiсм2,4+0 _ 30 шт.;
- виготовлення литого прес - волу з люверсами 4000 х 2500 мм з розбiрною конструкцiсю iз

хромованих труб;
- виготовленнlI стели <<Я люблю УТВ) (MaTepiarr ПВХ 5 мм, композит АКП 3 мм, друк з

ламiнацiею (720), покриття молочним акрилом 4 мм, каркас з проф. труби 15 х 15 мм, 30 х 30 мм та 40 х 40
мм), макет стели - за попереднiм погодженням з Замовником;

- виготовлення тантамаресок (банер iз зображенням, надрукованим на банернiй тканинi та
вирiзаними отворами для обличчя) 2000 х 3000 мм, з розбiрною мет€tJIевою конструкцiсю - не бiльше 3 шт.,
макет тантамаресок - за попереднiм погодженням з Замовником;

- питною водою учасникiв та органiзаторiв заходу (балонiв об'емом 19 л в кiлькостi 10 шт. та
одноразовими стаканчиками не бiльше l200 шт.);

- для журi у складi 5 осiб - питною водою в пляшках 0,5 л, стаканчиками, ча€м, кавою, цукром,
печивом;

- столами, стiльцями, скатертинами, канцелярiсю для роботи журi;
- IIОСлуги з транспортного забезпеченIUI ryрту/гуртiв по м, .Щнiпро - мiкроавтобус таlабо автобус для

перевезення спорядження гуртiв (за необхiдностi) не бiльше 5 годин;
- автотранспортнi послуги для журi та представникiв оргкомiтету конкурсу: легковими

автомобiлями або мiкроавтобусом для поiздок на вiдбiрковi тури у районах MicTa класу В або один
мiкроавтобус - до l0 поiздок по Micry до 4 годин кожна поiздка (за необхiдностi);

- монтаж та демонтаж прес - BoJry (бренд - волу) для зони фотографування розмiром не менше нiж
2,5 метри висотою та 4 метри завдовжки, тандамаресок розмiром не менше 2 метри висотою та 3 метри
ЗаВДОвжки - до З шт. та Х-банерiв в кiлькостi 3 шт. та iнших конструкцiЙ (у мiсцях, визначених
Замовником);

- подар}т{ками переможцiв в кожнiй з номiнацiй: мiкрофон вокаltьний бездротовий динамiчний - до
2 шт., портативна звукова колонка - до 8 шт., побуговий електричний чайник - до 5 шт., фiтнес браслет - до
2 шт. BapTicTb однiсi одиницi подарунку не повинна перевищувати розмiр, встановлений статтею 165, п.
165.1.39 ПОдаткового Кодексу Украiни. Замовник може за узгодженнlIм з Виконавцем змiнити асортимент
подарункiв без збiльшення суми договору.

- ПОСЛУГи оформлення сцени повiтряними кулями: декоративну пiдвiсну ciTKy з кульками,
наповнення - до З00 шт. (рiзнокольоровi), за необхiдностi.



- розробку вiдеоряду, презентацii виступу кожного учасника заходу (контент погоджусться з
Замовником),

- послуги вiзажиста, гримера (не бiльше 3 години);
- звукове устаткування: потужнiсть порталiв повинна бути розрахована в зilпежностi вiд розмiру

сцени, та кiлькостi мiсць в залi, opieHToBHo - до б кВт.;
- цифровиЙ мiкшерний пульт, звуковий процесор, пiдсилювачi, комутацiя, ноутбук та iнше

обладнання необхiдне для забезпечення проведення заходу;
- послуги свiтлотехнiка (не бiльше 3 годин, за необхiдностi);
- обладнання сцени: радiомiкрофони або пiдвiснi мiкрофони або мiкрофони на стiйках - до 4 шт.
Контент рекламноТ продукцii узгоджусться або може надаватися Замовником.

3.3.8. Технiчне забезпечення фотоконкурсу <Здоровий спосiб життя - ключ до активного довголiттяl>.

Виконавець повинен забезпечити:

- примiщення (будинки культур, музеi MicTa, бiблiотеки, iншi публiчнi/громадськi примiщення тощо)
д.тrя органiзацii виставки та л)очистого нагородження переможцiв фотоконкурсу;

- написання сценарiю заходу,

- послуги l ведучого заходу - до 3 годин;

- кРiплення фотографiй на жорстку основу та обладнання для Тх демонстрацiй для проведення
ВиСтавки фоторобiт (рекламнi щити, стенди, мольберти, паспорту тощо) - до З0 шт. фотографiй, вид
КРiплення та загzшьна композицiя розмiщення фотографiй - за попереднiм погодженням з Замовником,

- звукопiдсилювальну апаратуру - до 0,5 кВт, радiомiкрофон - 1 шт. (за необхiдностi).

- послуги дизаЙнера для розробки 1-2 MaKeTiB афiш фотоконкурсу, дипломiв для переможцiв та
СеРтифiкатiв учасникiв заходу: афiша А-2, афiшi А-3, дипломи переможцiв - А-4, сертифiкати учасникiв -
А-5 тощо;

- друк полiграфiчноТ продукцii: афiша А-2, 1З0 гlсм2,4+0 -1 шт.,, афiша А-3, 130 rlсм2,4+0 - 12 шт.,
дипломи переможцiв д-4, 130 гlсм2,4+0- до 10 шт., сертифiкати учасникiв д-5, 130 rlсм2,4+0 - до З0 шт.
тощо;

- друк фотографiй переможцiв, формат А2 - оо 40 шт.;

- рамками для дипломiв - до 10 шт.;

- ПРИЗОВОЮ пРОдукчiею дJш нагородження переможцiв фотоконкурсу: побутовиЙ електричний чаЙник
- ДО 2 ШТ., бЛеНДеР - до 2 шт., електрична кавоварка - до 2 шт. BapTicTb однiсТ одиницi подарунку не
повинна перевищувати розмiр, встановлений статгею 165, п. 165.1.39 Податкового Кодексу Украiни.
ЗаМОВНИК МОЖе за узгодженнrIм з Виконавцем змiнити асортимент подарункiв без збiльшенrut суми догOвору;

- фото та фрагментчLпьне вiдео фiксування заходу;
- ТРаНСПОРТНi ПеРевезення устаткування та обладнання для проведення заходу та вiдповiднi

вантажно-розвантажувальнi роботи;
- МОНТаж та демонтаж прес - волу (бренд - волу) для зони фотографування розмiром не менше нiж

2000 х 3000 мм завдовжки таlабо Зшт. Х-банерiв чиlта iнших конструкцiй (за необхiднiстю та у мiсцях,
визначених Замовником);

- питноЮ водоЮ 1"lасникiв та органiзаторiв заходу: пляшки по 0,5 л - до l00 шт. або кулери зi
стаканчиками iз розрахунку до 100 осiб;

- розмiщення найкращих робiт серед учасникiв заходу в електронних таlабо друкованих засобах
iнформацii, виданнях (газетах, журналах, кirлендарях, медiапорталах тощо) пiсля погодження з Замовником.

виконавець надас пропозицiт до скJIаду журi, якi мають професiйнi навички фотокореспондента.

членами експертного журi для пiдбиття пiдсумкiв фотоконкурсу можуть бути прачiвники органiв
мiсцевого самоврядування, видатнi дiячi мистецтв, представники медiа (журналiсти, режисери, головнi



редактори провiдних телеканarлiв, ведучi авторських програм, фотокореспонденти друкованих видань
тощо), якi мають профiльну ocBiTy або стаж роботи за фахом не менше трьох poKiB.

3.3.9. Загальнi вимоги до забезпечення заходiв iз дозвiлля, культурно-масових заходiв та
масових заходiв спортивного характеру

У разi не можJIивостi Замовником сформувати групи уrасникiв СЗ (УТВ) для вiдвiдування заходiв iз
дозвiлля, масових заходiв спортивного характеру, мистецьких закладiв тощо BiH погоджус iз Виконавцсм
замiну кiлькостi заходiв iз дозвiлля, культурно-масових заходiв та масових заходiв спортивного характеру
на додатковi академiчнi години для проведення культурно-просвiтницьких заходiв (iнформацiйного
процесу), додаткову методичну лiтературу, cyBeHipHy продукцiю, виробництво peKJIaMHoi аулiо та
вiдеопродукцiI про СЗ (УТВ) тощо в межах загальноТ суми за договором, про що уклада€ться додаткова
угода.

IY. Забезпечення СЗ (УТВ) сувенiрною, санiтарною та полiграфiчною продукцiсю

4.1. Виконавець повинен забезпечити Замовника полiграфiчною та сувенiрною продукцiею, а також
санiтарною продукцiею для уIасникiв СЗ кУТВ> вiдповiдно до вимог цiсТ тендерноi документацii за
власний рахунок, а також додатково за погодженням iз Замовником органiзовувати власними засобами
таlабо за власний рахунок доставку додатковоi cyBeHipHoi, полiграфiчноТ та caHiTapHoТ продукцii для
проведення СЗ (УТВ>, яку може надавати Замовник таlабо iншi TpeTi особи (громадськi та благодiйнi
органiзацii, пiдприемства, установи та органiзачii ycix форм власностi, фiзичнi особи тощо) для
розповсюдження Замовником серед учасникiв СЗ (УТВ) пiд час проведення ycix культурно-
просвiтницьких та масових заходiв СЗ (УТВ)

4.2. Перелiк cyBeHipHoT, полiграфiчноI та санiтарноi продукцiТ

J\t

з/п
Найменування cyBeHipHoii, caHiTapHoi та полiграфiчноi продукчii К-ть, шт.

l Санiтайзери для рук (розчини або гелi) у Tapi для зрr{ного вживання
(розприскувачi, ryби тощо), лiтр

!о5л

2 Маски одноразовi, шт. До 2000

4.3. Теми таlабо контент для виготовлення друкованоТ пролукцii надаеться Замовником. !изайнерськi
послуги, макетування продукцii для друку здiйснюються Виконавцем. Перед друком Замовник узгоджу€
оригiнал-макети продукцiТ.

4.4. Замовник узгоджу€ зразки та характеристики запропонованоТ cyBeHipHoT, полiграфiчноТ та
санiтарноi продукцii, макети та види спецмаркування в залежностi вiд технiчноi можливостi, яке буде
наноситися на таку продукцiю. Теми та,/або контент для маркування надае Замовник, дизайнерськi послуги,
макетування маркування здiйснюються Виконавцем.

4.5. Замовник може змiнити за погодженням з Виконавцем асортимент та кiлькiсть cyBeHipHoi,
ПОлiграфiчноi та caHiTapHoi продукцiТ, але без збiльшення загальноi суми договору, попередивши про це
ВикОнавця за 15 робочих днiв до початку виконання виготовлення такоТ продукцiТ, про що укладасться
додаткова угода.

V. Забезпечення автотранспортом представникiв замовника, оргкомiтету конкурсiв/заходiв для
ЗдiЙСнення органiзацiйно-розпорядчих та контролюючих дiй при проведеннi заходiв СЗ кУТВ>

5.1. Орендалегкового автомобiля (не нижче класу В) - до 70 годин легковим автомобiлем на вимогу
ЗамОвника на робочий день. OpicHToBHa протяжнiсть маршруту автомобiля по MicTy !нiпру rrротягом 4
годин у день - до l00 км.

5.2. Замовник надае виконавцю вимогу щодо
використання автомобiля.

забезпечення автомобiлем за 2 робочих днi до моменту



VI. IнформацiЙне супроводження СЗ (УТВ> у мережi Internet, рекламними заходами у ЗМI, на
ТВ, радiо, мобiльним зв'язком тощо

6.1. Виконавець за узгодженням з Замовником повинен надати комплекс послуг з адмiнiстрування
СаЙту СЗ кУТВ>: внесення правок, наповнення новин, внесення правок в адмiнiстративну панель,
Забезпечення ведення заявок з саЙту, додавання нових послуг, оновлення контенту, наповнення iншою
НеОбхiдною iнформацiсю (за узгодженням iз Замовником) протягом 2022 року та оплатити BapTicTb
ХОстингу та доменного iMeHi та iншi необхiднi витрати по розмiщенню саЙту СЗ кУТВ> у мережi lHTepHeT.
Контент для сайту надае Замовник.

6,2. На час виконання договору Виконавець за узгодженням з Замовником протягом 2022 року нада€
4 ПеРедплачених щомiсячних пакетiв мобiльних операторiв для можливостi Замовнику iнформува,ги
1^rасникiв СЗ (УТВ) про проведення культурно-просвiтницьких заходiв тощо.

6.3. Виконавець за узгодженням iз Замовником протягом 2022 року за необхiдностi та фiнансовоi
СпРОможностi CTopiH надае комплекс послуг iз забезпечення СЗ кУТВ> qекJIамними заходами у ЗМI, на ТВ,
радiо, зовнiшньою рекJIамою тощо, але без збiльшення загальноi сумиЛоговору. При цьому Виконавець
може виконувати роботи по дизайну, макетуванню та друку рекламноi полiграфiчноТ продукцii,
виробництву peKJIaMHoi аудiо та вiдеопродукцiТ про СЗ (УТВ)), а Замовник вживае заходiв цодо
розмiщення такоТ рекламноТ продукцiТ на безкоштовнiй ocHoBi як соцiальноТ реклами.

Обrрунтування розмiру бюджетного призначення:

РОЗмiР бюджетного призначення передбачено,Щепартаменту з питань мiсцевого самоврядування,
внутрiшньоi та iнформацiЙноi полiтики ЩнiпровськоТ MicbKoi ради згiдно Програми розвитку
мiсцевого самоврядування, соцiальних заходiв для людей похилого BiKy та висвiтлення дiяльностi
,Щнiпровськоi MicbKoi ради на 202|-2025 роки, затвердженою рiшенням .ЩнiпровськоТ мiськоi ради
вiд 23.09.2020 року J\Ъ 2016l, зi змiнами

Обrрунтування очiкуваноi BapTocTi предмета закупiвлi:

Очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi 4'230'000.00 .рн.( чотири мiльйона двiстi тридцять тисяч
ГРн. 00 коп,). Визначення очiкуваноi BapTocTi предмета закупiвлi здiйснено з урахуванням
ЗаТВеРдЖенОi центральним органом виконавчоi влади, що забезпечус формування та реалiзуе
ДеРЖаВНУ пОлiтику у сферi публiчних закупiвель, примiрноi методики визначення очiкуваtтоТ
BapTocTi предмета закупiвлi, затвердженоi Наказом MiHicTepcTBa розвитку економiки, торгiвлi та
сiльського господарства Украiни (Мiнекономiки) вiд 18.02.2020 N9 275 "Про затвердження
ПРИмiрноТ методики визначення очiкуваноТ BapTocTi предмета закупiвлi", зi змiнами, методом
ПОРiвняння ринкових цiн, отриманих шляхом пошуку, збору та аналiзу загчrльнодоступноТ
iнформачiТ про чiну ToBapiB та лослуг, що мiстяться в мережi IHTepHeT у вiдкритому доступi. в
ТОМУ чиСлi на саЙтах виробникiв таlабо постач€шьникiв вiдповiдноТ продукцii, спеuiалiзованих
ТОРгiвельних маЙданчиках, в електронних кат€uIогах, рекламi, прас-листах, в електроннiй системi
ЗаКУПiВель <<Рrоzоrrо.gоч.uа) та на ан€ulогiчних торгiвельних майданчиках, iнформацiю, отриману
ШЛЯхОм проведення попереднiх ринкових консультацiй також враховуються цiни попереднiх
ВЛаСНИХ ЗаКупiвель замовника аналогiчних/iдентичних товарiв/послуг, цiни вiдповiдних закупiвель
МИНУЛИХ ПеРiОдiв, iнформацiя про якi мiститься в електроннiй системi закупiвель Рrоzоrrо з

урахуванням iндексу iнфляцii, якi приведенi до единих умов.
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"' ,' Уповноважена особа

Олександр БОДРИЧЕНКОl7 сiчня 2022 року


