
ДНШРОВСЬКА МIСЪКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ З_IIИТАнъ.мIсцЕвого сАмовгядirвання, внутрIшньоi тдIнФормАцrйноi полIтики дншрйсiiiоf йЁiкй 

""дй

технiчних та
ОБГРУНТУВАННЯ

якiснпх характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного призначення,
чiкуваноi BapTocTi предмета закупiвлi

(Постанова КМУ вiд l l жовтня 2016 р. Ns 7l0 <Про ефекirвне використання державних коштiв> (зi змiнами))

дк 021:2015: (СРV): 79з40000-9 Рекламнi та маркетинговi послуги (Послуги з пiдготовки тапросуванНя iнформацii щодо дiяльностi мiсъкЪi ради, виконавчих органiв, комунаJIьних
пiдприсмСтв, закладiв, установ мiськоi.ради у соцiа;lьних мережах)

U л-2022-03_3 1 _00 1 l 48_ь

l, Найменування 3(u|овнuка., ,Щепартамент з питань мiсцевого самоврядуваншI, внутрiшньоТ таiнформацiЙноТ полiтиКи .ЩнiпровськоТ MicbKoi рали;2, МiсцезнахОdсrcеннЯ 3ал,овнака:49000, Украihа,.Щнiпропетровська область, м. !нiпро проспект!митра Яворницького, 75, м. .Щнiпро, а9O0Ь;3. Idенmuфiкацiйнай Kod зцп,tовнuка в €duHoMll dеqуу!н9му ре€сmрi юрuduчнtlх осiб, фiзuчнuхосiб - пidпраемцiв mа zромаdськчх форму"iru, цов'tt476:4, Каmеzорiя 3(ц4овнака: Орган лержавноТ rпадr, мiсцевогоЪч"о"р"оуuання або правоохоронний
орган;

5, Нозва преdмеmа заtупiвлi Ь зазначенняlл,t Kody mа нOзвч вidповidнчх юlасuфiкаmорiвпреdмеmа заtупiвлi i часmаН преdмеmа,o*yii*i (лоmiв) (за наявноСml); ДК 021:2015: (СРV):79340000-9 РеКЛаМНi Та МаР*еrЙ'rГОвi послуiи (Послуги.'пiд.оrоu*и та просування iнформаuii
щодО дiяльностi MicbKoT ради, виконавчих органiв, *Ь"уr-"""х пiдприсмств, закладiв, установMicbKoi ради у соцiа.пьних мережах);

6, Кiлькiсmь, мiсце mа сmроК посmавкal mоварiв, вtlконання робim чч наdання послу?;49000,YKpaiha, .Щнiпропетровська область, .Щнiпро, np. Д"rrрч Я"Ьрп"ц"*ого, б.75; 60 послуг; травень- серпень 2022 р,.,l, Bad заtупiвлj., Вiдкритi торги. Iдентифiкатор закупiвлi UA.2022.03-31-oo1148-b.

Обrрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi:
TepMiH надання послуг: травень- серпень 202Z р.. Iнформацiя про необхiднi технiчнi, якiснi такiлькiснi характеристики предмета закупiвлi визначенч у додurф 2 до ТендерноТ документацii,затвердженоТ рiшенням уповновЕDкеноi особи вiд 3l Оерезн" ZO2i рЪку Ns 1/31-03.

Технiчнi, кiлькiснi та якiснi характеристики предмета закупiвлi
дк 021:2015: (СРY): 79340000-9 Рекламнi та маркетинговi послуги(послуги з пiдготовки та просування iнформацiт щодо дiяльностiмiськоi РДДиl виконаВ""rr op.uHiB, комУнальниХ пiдприсмств, закладiв,

установ MicbkoT Ради у соцiальних мережах)послуга з пiдготовки та просування iнформацii йдодiяльностi nni.u'поiрuди, виконавчих органiв,КОМУНаJIЬНИХ ПiДПРИеМСТВ, ЗаКЛаДiв, y.Tunou MicbKoi ради у соцiа_п""r* ,Ёр.жах включас:
-проведення таргетованоi реклu,,чл камп_анii з просуванням iнформацiйних повiдомлень ззагальниМ охопленням не менше 10000_0 осiб з ..о.uр.Ъr"нгом у м.Щнiпро обсягом 200-600 знакiв+ фото таlабо 200-600 знакiв*вiдео таlабо зобра*"""irыuоо вiдео.
_налаштуВання ремаркетингу, забезпечення технiчноi пiдтримки у режим i 24/7:

;#Ж:а;НТ;::1:"'РеКЛаМНОi 
кампанii, креативних рекламних продуктiв на ocHoBi матерiалiв,

Що BapTocTi входить:



- копiрайтинг та рерайтинг TeKcTiB iнформацiйних повiдомлень, редакцiйну пiдготовку, адаптацiюматерiа_пiв ло формату та вимог iHTepHeT майданчику, РеДакцiйну пцготоr*у, ;;ййтинг,
рерайтинг, адаптацiю MaTepia;liB лля пубЪiкацii в соцiальних мережах <Facebook>;
- збiр таlабо виготовлення необхiдноi iнформацii (в тому числi iлюстрацiЙноi таlабо контекстноi,жанровоI' репортажноi фотографii)' рофоо*у Йбормацiйних приводiв, з метою пiдготовкирекламно_iнформаuiйних MaTepia-rliB, пуОпi*uцЙ лп" ро."iщення у iHTepHeT-pecypcax.);
- копiрайтинг та рерайтинг TeKcTiB; лiтературне редаryвання, вичитку та коректуру TeKcTiB таiнших матерiалiв Замовника, в тому 

"r.ni iлюстрацiйниь мовою оригiналу (украiъоькою,
росiйськоЮ); технiчНе редаryвання та виправлення маJIюнкiв, таблиць, схем, дiаграм, формул,фотографiй; збiр таlабо виготовлення необхiдноi iнформацiт (в тому числi iлюстрацiйнот таlабоконтекстноТ, жанровоi, репортажноi фотографii);верйання статей та iлюстрацiйних матерiа_гriв уформатi та шрифтах.

При просУваннi iнформацiйних матерiалiв Виконавець забезпечуе таргетинг цiльовоi аулиторiТ зметою виокремлення зi BcieT потенцiальноi аулиторii користувачiв соцiальних мереж тiльки тучастину цiльовоi аудиторii, яка вiдповiдас критерiям вiдбоЪу вiдповiдноiо тематик матерiалiв, щонада€ться Залловником.

виконавець забезпечуе пiдготовку iнформацiйних матерiалiв вiдповiдно до тематик, наданихзамовником.

Найменування, змiст rlослуг вимоги щодо мiсця розмiщення

Послуга з пiдготовки та
просування iнформацiТ щодо
дiяльностi MicbKoi ради,
виконавчих органiв, комупаJIьних
пiдприсмств, зак;rадiв, установ
MicbKoi ради у соцiальних
мереrках включа€:
-проведення таргетованоi решtамноi
кампанiТ з просуванням
iнформацiйних повiдомлень з
загiulьним охопленням не менше
1 00000 осiб з геотарг9тингом у
м.!нiпро обсягом 200-600 знакiв *
фото таlабо 200-600 знакiв+вiдео
та/або зображення таlабо вiдео.
- налашryвання ремаркетингу,
забезпечення технiчноТ пiдтримки у
режимi2417;
- розробка таргетованоi рекламноТ
кампанiТ, креативних рекJIамних
продуктiв на ocHoBi матерiалiв,
наданих Замовником.
!о варmосmi вхоdumь:
- копiрайmuнz mа рерайmuне
mексmiв iнформацiйнuх
повidомлень, реdакцiйну пidzоmовку,
аdапmацiю маmерiалiв dо формаiу
mа.вLl]чtое iнmернеm майdанчuку,
р е d акц iйну п i dz оmо в ку, коп ip аimuн z,
р,ер айmuнz, аё апmац i ю маmер i алiв
йз чблiк_ацii' в с оцiальнllх мереэюах

!епартамент благоустрою та
iнфраструкryри .Щнiпровськоi
MicbKoi ради

{епартамент благоустрою та
iнфраструкryри,Щнi провськоi
MicbKoi ради
(Iнспекцiя з питань благоустрою
Щнiпровськоi MicbKoT ради)

з-питань-благgуgmою:
Дн_iлрqвs"ь_ко__1;мigь_li_о__1__-_р__рди_;

l01,15,7з41949877 l
.Щепартамент гуманiтарноТ пол iтики
!нiпровськоТ MicbKoi ради

!епартамент екологiчноi полiтики
!нiпровськоi мiськоI ради
ht.tpя;/.1wryw,faggb--p'9k,ggtm/_d_m_re__c__s/

,Щепартамент Житлового
господарства !нiпровськоТ MicbKoi
Ради

Управлiння з питань самоорганiiацii
населення .ЩнiпровськоI MicbKoT
ради
https :4www. facebook. com/osbbDnipr
9
.Щепартамент молодiжноТ полiтики
та нацiонально-патрiотичного
виховання Дн iпровськоi MicbKoT

9у

травень -

серпень 2022р.
60

послуг



- збiр mа/або uueo.iunrr""
необхidноi' iнфорлаацii (в mому чuслi
iлю с mр ацi йн o| mа/аб о ко нmе кс mн oi,
эtс aHpoBoi, репорmаuсноi
фоmоерафii), розробку
iнфорлtацiйпчх npuuobiB, з меmою
п i dz о mов Ku р е м ал,rн о- iH ф орм ацiйнuх
tvl аmер iM iB, публ i кац iЙ dля
р о зл,tt.tцення у iH перн е п-ре сурс ах, ),.
- копiрайmuнz mа рерайmuнi
mе кс m iB ; л i mераmурн е р ed аеув ання,
в.uчumку mо корекmуру mексmiв mа
lнuluх маmерiалiв Замовнuка, в
mо.uу чuслi iлюсmрацiйнlм, мовою
орuz iH алу (yKpai'H с ькою,
р о с iйською),. mе хн iчн е р ed аzув ання
mа вuправлення мсиюнкiв, mаблuць,
суу, diуцалтt, форпtул, фоmоzрафiй ;
з б ip mа/аб о вu2 оmовле н ня н е оЬх idH oi.
iнформацii' (в mому чuслi
iлю сmр ац iйн o| mа/аб о ко н mе ксmноi,
эtс анров oi, репорmаэюноi
фоmоzpафit) ; версmання сmаmей mа
iл юс m ра ц i йнuхмаm е р ia,l iB у
qорл,tаmi mа шрuфmах.
При просуваннi iнформацiйних
матерiалiв Виконавець забезпечуе
таргетинг цiльовоi аудиторii з
метою виокремлення зi BcieT
потенцi альноi аудиторiТ
корисryвачiв соцiальних мереж
тlльки ту частину цiльовоi
аудиторii; яка вiдповiдае критерiям
вiдбору вiдповiдно до тематик
матерiалiв, що надаеться
замовником.
Виконавець забезпечуе пiдготовку
iнформацiйних матерiалiв
вlдповIдно до тематик, наданих
замовником.

населення .ЩнiпровськоТ MicbKoT

yl
Щепартамент паркiв та рекреацiТ
.Щнiпровськоi MicbKoT ради

,,Щепартамент по роботi . uЙЙ""
Днiпровськоi MicbKoi ради
https ://www, facebook,com/dmr.aktivy.
d"cp

{епартамент соцiальноТ полiтики
ДнiпровськоТ MicbKoi ради
http"ý_;//"}yww_,fage_h_o".qk,9-o-mlý_a9pp_litiga-,

ф
,.Щелартамент транспорту та
iнфраструкryри !нiпровськоi
MicbKoT ради
https : /Wlyw. fac 9Ь_о g k. с оm /dm {trап sрэ
,tfJ

.Щепартамент з питань мiсцевого
самоврядування, в}IутрiшньоТ та
t нформацiйноТ пол iтики
.ЩнiпровськоI MicbKoT рали
(Унiверсит",,peruo.o BiKy MicTa

h'фs;//wуw,.fr p_pb.q_qk_,__c_gmlU._TV{_p/

КП <Оздоровлення 
"а "iд"о""пБ*u

,Щепартамент забезпечення
дiяльностi виконавчих органiв
ДнiпровськоТ MicbKoT рали
https ://www. facebook. Соm/dперrоrаdа

обrрунтувапня розмiру бюдясетного пршзначенпя:

РОЗМiР бЮДЖеТНОГО ПРИЗНаЧеННЯ передбачено кошторисом департаменту з питань мiсцевогосамоврядування, внутрiшньоТ та iнформацiйноТ попir"*riДпiпровськоТ MicbKoi ради та Програмоюрозвитку мiсцевого самоврядуванняо соцiал"r"*.ч*ооi;;;" людей похилого BiKy та висвiтлення
а,l:ffi ;*,ТЪffi ЪТfi Ш л|Я j 

in 
j*T ;;;' :"," ердже н о ю р i ш е н ня м !н i про в с ь кот

Обrрунryвання очiкувапоТ BapTocTi пРеДМета закупiвлi:
Очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi l 800 000,00 грн. (одиН мiльйон BiciMcoT тисяч грн. 00КОП')' ВИЗНаЧеННЯ ОЧiКУВаНОi BaPTocTi предмета закупiвлi здiйснено з урахуванням затвердженотцентрiцьним органом виконавчоi влади, щ.о забезпефе форму"ання та реалiiуе державну полiтику
L-;ti|,1,:1'*'#}#Y"ff::Jr*'i::-*oo"*, "'Йч"","" очiкуваноi BapTocTi предмета
господарства украihи (MiHeKoHoM;;;'T;o';"1, 1Ъ'J'Н Ж":нтJ, ##ж.# .Jfrffii*



МеТОДИКИ ВИЗНаЧеННЯ ОЧiКУВаНОi BaPTocTi ПРедмета закупiвлi", зi змiнами, методом порiвнянняринковиХ цiн, отриманих шляхом пошуку, збЬру,а апалiзУ загtulьнодосryпноТ iнформачiТ про шiнуToBapiB та послуг, що мiстяться в мережi tHTep"e, у "iд*р".оrу досryпi, в тому числi на сайтахВИРОбНИКiВ ТаУабО ПОСТаЧаЛЬНИКiв вiдповiдноТ'прЬоупцii; спецiалiзованих торгiвельнихмайданчиках, в електронних каталогах, рекпамi, прас-лиarч*, u електроннiй системi закупiвелькрrоzоrrо.gоч.uа) та на ана.гlогiчних торгiвельних майданчиках, iнформацiю, отриману шляхомпроведення попереднiх ринкових консультацiй також враховуються цiни попереднiх власнихЗаКУПiВеЛЬ ЗаМОВНИКа аНаЛОГiЧНИх/iдентичних товарiв/послуг, цiни вiдповiдних закупiвельминулих перiодiв, iнформацiя про якi мiститься u ar"*rроrнiй системi закупiвель Рrоzоrrо зурахуванням iндексу iнфляцii, якi приведенi до единиr, уrо".

Зl березня 2022року
, Уповноважена особа

Наталiя ЧЕЧоТКА


