
технiчних та яrкiсних характери*"-:i;пr:IJlъlff 
".мiру.бюджетногO при:tцачення,(постанова кму вiд ,, -*,JITY;Hli;iH:;:жiýTa закупiвлi

икористання державнIтх коштiв> (зi змiнами))Дк 021:2015: (СРV): 79340000-9 Рекламнi тамаркетинтовi послуги (Послуги з пiдготовки та
просуванНя iнформацii щодо лiял.11_остi ,l."*Ъiй, виконавчих органiв, комунаJIьнихпiдприемсr", . ЙuдБ y."u" o" rl."*oi р?ди у соцiальниr мережах)

U л-2022 -02_23 _004 
1 34_ ьl. Найленування заJуrовнuка.. .Щепартамент з питань MiiНфОРМаЦiйноi.,оr,i.ики 

Б,ir"ТJ##:Ж:#:::,МiСЦеВОГО СаМоврядуваннJI, внутрiцlньоi та2' Mi"Й"'ЙОduСеННЯ'йй;''Ёffi'О,ýiо:?.iffi.,оо."тровська 
область, м. {нiпро проспект{митра Явоз Б ;, й;i;i:;;::;":;ъ':;; i:::: :::::ь;;;,ОСiб - ПidПРuеМЦiв." rр;;;;;;-чх формувiн;rИ';;"r;i{| РееСmРi Юраdачнчх осiб, tрьччнuх4, Каmеzорiя 3саповнuка, bp,u" оЪржu,"оi й*r, 

"i.u."o.o самоврядування або правооl:оронний
орган;

5. Назва преdмеmа заtупiвлi iз зазtпреdлеmа заtупiвлi i часmuн ор',ачення" 
Kody mа назвu.вidповidнчх масафiкаmорiв
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" ::"! -{:у;; ;й, дк oZ l : 2 0 I ji : (C PV ) :ЩОДО дiяльпо"ri ,ь"Йiifi;:;il"*Нrý""1f|":r,ТЗ ПiДГотовкr rч,iро"у"ання iнфlормацiiMicbKoi ради у "оцlчr"""ii-.rr.*"-l, 
иунЕrльних пiдприейств, закладiв, установ6' 

{:;::::'i#:i:"*"i*:":#:'-,ryоварiв, в'конання робim чч наlання послуz;49000.
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ПР, !МИТРа Я"Ьрпrц"*о ,i #1160 послуг; KBiTeHb _l, оuо заtупiвлl", Вiдкритiторги, Iдентифiкатор закупiвлi UА-2022-02-2з-0041з4-ь.
Обrрунryвапня технiчппх та якiЪРЙiН Йu"* послуг: KBiTeHb_ 

СНИХ ХаРаКТеРИСТИК ПРеДМеТа Закупiвлi:

;щж*ж:ffi*;"кж#"i1тt.ъшжн#уя#*э##ъЁ;J;il:l,,ffi
Техпiчнi, кiлькiснi та якiснi характеристики предмета закупiвлi

дк 021:2015: (СР!: 79340000-9 Рекламнi та маркетинговi послуги(Послуги з пiдготовки та просування iнформацii щодо дiяльностiMicbKoT РаДиl виконаВ,r", op.uHiB, комУналъних пiдприемств, закладiв,ПослУгазпiДготов-""ril;;:;#:iil$-'#,3".{;Чl#J.li#ЖТl*i;]l*"'
коМУнаJIьних пiдприемстu, закладiв, Усйов 

"l**оТрчди у соцiал"rr" rЁр.жах включае :-проведенЕя таргетованоi рекламноi кампанii з пlзагальним охоплен_Еям не менше 100000;сЁ;.";#о.уваIrЕям iнфорМацiйциХ повiдомлень з+ фото та/або 200-б00.rч*i"iЙ;;й;;о;;;#;ЖJ:}J":.Щнiпро обсягом zooioiirru*l"
-наJIаштування ремаркетингу, забезпечення технiчноi пiдтримки у режим i 24/7:
_- 
розробка,uо,."|"u"оi рекламноi кампанii, креативн"- "#:::",-:::наданих Замовни!ом. lYrrl,цlll, креативних рекл€lмних продуктiв на oc'oBi матерiалiв,

{о BapTocTi входить:



жTgtriЪ'i_li,,iiyHTЩ'i 11_!1пмачlп,"* о:,::a_:млеЕъ, редакцiйнI пiд.о.о,к]/, адаптацiюРеРайТ'ИНГ, uдu.,,uцir^i",.рl*i"'ЖЙЙ,Тrffii#;r_l*11Т.";д:"#]"ilо#*uо.*,.,
- збiр таlабо виг
xaH-poBoi, о,"й;;-",ff,:Т,жffif;il:';i.ъ"ffi,'" я-Ё|riЁtтi;т;::хi::,J Y*-хilж:н*рекламно-iнформацitн"*'u"р'i"iй 

"ru;;;й о#Ьrri*енIrя у iпъернет_ресурсах.);_ копiрайтинг та рерайтинг TeKcTiB; лiтераTурне редагуванЕя, вичитк"'::,",::::lНШИХ МаТеРiаЛiВ.ЗаМОВНИК";-..;'rо*у 

"rй iлйЙрацiиних, мово;' 'u КОРеКТУРУ TeKcTiB таросiйською); тех

9л"_т.гuБlii'rЁ,JlН;"ОН::1""Н:Я 
Та виправлення малюнкiв, таблиць 

ОРИГiНаЛУ (Украiнською,

*o""*c,nob *u,po"oi; репорта*ffi;d:'f;ыl#.ч:нi,,:';jiъ;#:,?giТ;#il"Н;J""#*
форматi та шрифтах ротографii);верстання статей .u iЙ.rрuчiйних матерiалiв у

i:Н':;llН;;НЩЧТ:Н.Т#fiза.пiв 
виконавець_забезпечуе. 

тарготинг цiльовоi аудиторii зЧаСТину цiлiовоiаудиторii; 
"*о;;;;utаЛЬНОi 

аУДИТОРiТ користувачiв Ёоцiаrrьних мереж тiльки тунадаеться Замовником. )вrда€ критерiяМ вiдборУ 
"iдпо"и"оiо ,.ru"rK матерiалiв, що

Виконавець забезt
з*о"п"*о-". 

-*-wэIrеýе пiдгОтовкУ iнформацiйних матерiалiВ вiдповiдно до тематико IIодвI'их

Найменування, змiст послчг Вимоги щодо мiсця розмiщення Перiод

надання послуг,ПослугаТпЦl6ffiffi
просувапня iнформацii щодо
дtяльнсlстi мiськоi ради,виконавчих органiв, комун:лльнпх
пцпри€ мств, закладiв, y"b""ou
MicbKoi рали у соцiальних
мережах включа€:

..:рове{::ння таргетованоi рекламноiкампанii з просуванням
lнформацiйних повiдомлень з
загrчIьним охопленням не менше

].О9199 
осiб з геотаргетингом ум.лнlпро обсягом 200-600 ,nuniu *

фото та,/або 200-600 знакiв*зiдgб
та/або зображення та/або"iд"]. 

-

лll1rrуuчння ремаркетинry,
заоезпечення технiчl
режимi 2zI/7; 

]rol ПlДТРимки у
- розробка таргетованоi решlамноТкампанii креативних рекIIамнихпродуктiв на ocHoBi матерiалiв,
наданих Замовником.
tо варmосmi вхоdumь;
- копiрайпtuне mа рерайmuнz
пt е кс m iB iH формацiйнuх
повidомлелtь, реdакцiйну пidzоmовкч.

1оапmацiю 
MamepialtiB dо формаiу

:: ̂
"^'* 

? : i Н m.е рн е m м айd аiчilу,
реdакц iйну п ideo mов ку, *in i|oi, u"r,
р^?!ойуuу r, аd а п m ац iю r, ; rр i ;;' "'

?:,!^!|?"'-:ц ii' в соцiмоп rо i"p"**

!е п а рта J е н тЗЙфф1,9- 1д
Iн.ррастр),кryри 

{Hi провськоi

9у

MtcbKoi ради

Ради

виховання Днi

,Щепартамеrtт екологi чноТ полiтики
.ЩНiПРОвськ,сi MicbKoT ради

}ЧtlrrП"",f h_с_е_hр_рk.99ц/.dцlq.q_о/
лепартамент Житлового
господарства Щнiпровськоi MicbKoi
ради

https ://wwwJacebook. com/osbbDn ipr
9
,Щепартамент молодiжноi полiтики
та нацiонально-патрiотичного - ----.'

лНI_цра s q 
_b_l( q j_:}t_i с ь Koi:

щl2ý?]4х)49s77J
.Щепартапtеlrт iуЙн iTapHoi пол iтики
лн I провськоi м icbKoT рали

KBiTeHb -
липень 2022р.

60
послуг
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!ОУОrlоРiЦ, розробку
tн.формацiйп* npuuobiB, з меmою
п lOzumовкu 

ре кламн о- i н формац i й 
"uxмаm<zр i ал i в, публ i кац iй dля

Р YiY :! u у iH m ерн е m -ре сурс ах. ) ;- копlраutпuнz mа рерайmuнi

:.:..::' 
iu' л i mера mурне реdаzування,в:uчumку mа корекmуру mексmiв mаluulux, маmерiалiв Зал,,tовнl,tка, в

mол,tу чuслi iлюсmрац iйнlм, мовою
орuz iH апу (yKpai.Hcb кою,
рос i йс, ьк ою),. m ехн iч н е ре d аzув ан няmа вulхравлення ]l4алюнкiв, mаблuць,

2i!,..:) :?. ! "", ф ормул, О ", ", 

rp 
" 
ii а,

J.U Ip mа/аOо вu?оmовлення необхidн oiiнформацii (в mому чuслi
tлю с mр ацiйн oi mа/аб о конmе ксmноi,
эtс ан р о в oi', р е пор m аuсн oi.
r! о m оz р аф ii) ; в ерс mан ня сm а mе й m а
tл ю с mр ац i Й н uxl,t аm ер i ал i в у
формаtпi mа шрuфmах.
l lри просуваннi iнформацiйних
матерlалiв Виконавець забезпечус
таргетинг цiльовоi аудиторii з
метою виокремлення зi Bciei
потенцiальноТ аудиторii
користу вачi в соцiалlьних мереж
тtльки ту частину цiльовоi
аудиторiТ, яка вiдповiдае критерiям
вiдбору вiдповiдно до тематик
матерiалiв, що надасться
Jамовником.
Виконавець забезпе.
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ф ;; Йи;#Ж:У;}ТJ 

ГОТО В КУ

вlдповlдно до тематик, наданих

***lyww. face book. соm/m о lod. пр:1
ЛеПаРТаМент охорони здоров,я
населенrш {нiпровськоi MicbKoi
Ради
_Мр"я;/lууlп_ч_*fаs_е_hвр_k*р-m/_dдiр.rр.аdrа

tltфfthyww. facebook. соm/dm r. parks.-, .,,,..-"r".uк.соm/Оmr.Раrks
лепартilмент по роботi. u*r"Й"Г
лнlпровськоi м icbKoi ради
hltрý:lhдчw.fасеЬооk.соm/dm r.aktiv)L
d"9р

,Щепартаиент транспорry та
I н.Фрастtlукryри !Hi провськоi
MtcbKoi рlадц

Ifi

.Щепартамент з питань мiсцевого
самоврядування, внутрiшньоТ таlнформаuiЙноi полiтики
!нiпровс.ькоi MicbKoi ради(Унiверситет третього BiKy MicTa
!нiпра)

кп коздор.;;;";; ;;i;;;;;;T*"
https://www. facebook.com/ l zoloti_vvik

Департамент забезпе чення
дiяльностi виконавчих органiв
.Щнiпровськоi MicbKoi ради

Р-^-v. 
facebook. соm/dперrоrаdа

обrрунтування розмiру бюджетного призначепня:
Розмiр бюджетноr

;ж*JJ*х*,J#Ёцщт#'т"fr,}::*}"':ЁТЁ:ьжI;1нж";,#нъ;jн"н
k*#я"^,;ът;ffi ýт*;:.r*l#н:#";;;*;***х;ъffi ffiх
ОбrрунтуВання очilсУваноi BapTocTi предмета закупiвлi :

Очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi l 800 000,00 грн. (один мiльйон BiciMcrкоп')' ВизшаченIlJl очiкУваноi 
"uо'о"i',,оедмета закупiвлi здiйснено . ,o*r"uroJ"J]ii;#;#цент:UIьним органом виконавчоТ влади, що забезпефu qорrу"ання та.реаJIiзуе державну полiтикуl-;tН,,*.*'ffh"Нr"ffi:"j;Ж:: методикir- u'"ilu""",," очiкуваноi BapTocTi предмета

ГОСПОДаРСТЬu У*ЙiН" (Мi";;;;";;'Т;О"НЪrЗЪ"J'fi ;;':ffJ; .;'fiж.Я ffir,ffi



методики визначеI

::{нк:вих .'", Й,#"iJНlХН JJ; ;:ЁЖ"tr|J11' ", ., змiнами, методо

.тr;:ЖL*НJ;о*",lЖffi * jri::-з"ф;ffi Ж;Jr,,";ffi:";JУ:l;
МайДаНчиках, 

" .п.*rо""ri*';;#:""ВЦПОВiДНОi ПРОДУКЦii; *ЙЙ'-"r"*
u г'оrооо. gou. ;r","u*Т.Тxiохffi i 

"u*,л *ТY ""' npu. -lrй'.ч*, в ел ектронн i й с исте п

;J-"fi :#;il";;#r;#:l*;r:,,*,;"Жr1;ж};t;ж1н*
Минулих перiодiв, i.,форruцi""';';'jlff":lУ"" ТОВаРiв/послуг, цiни вiдповiдних
Урахуванrшм iндексу iror"ui,-"_l ;Б;*Т;:lЖ;_ffi;РОНнiй .""r."i'luiiпi велt

23 лютого 2022року
Наталiя Ц]

уповноважена особа


