


Д IIРОВСЬКА MICьKA РАДА
коvIуЕА"]ьЕЕщщIриемство <оргАпIзАIф_ о-АЕАлIтиtшд с.г},)кБь> lщIIIPoBcbKoi

MIcbKoI PAlщ
49000, YKpBtHa, Двiпропвпровсько обпаспь, м, Двiпро, праспекп Дмuпра Явор [цъкоео, бф,75, е!РIОУ 38360501,

кафееорlr:вй овidно dо п-З,ч,4, сп.2 ЗУ йро публiчнi эакупiваЬ,е-паiLоаS !р@ulа.rЕt

оБгр},[Iт}tsАнIIя
технiчних та якiсних характеристпк.предмета зач.чiвлi, розмiру.бюджетtlого прцзвлчеппя,

очrкувдlоl BapTocтr предмета закуmвлr
Фостшова КМУ вiд 1 1 жовтя 2016 р. N! 710 (Про ефектrвяе ытсорисmшrя державIо( коЕптЬ) (зi змiнами))

ДК 02l:2015: (СРv): 79З40000-9 Реклаь{Еi та маркетиЕговi поалуIи (ВисвiтлеЕня дiяJsностi

, flнiпровськоi MicbKoi pqlE-r, ii ви-ffiffi#r:lБхтнrr:"J; та деrryТаТiВ ЧqlеЗ ЗаСОбИ MacoBoi

DK 021: 2015: (cPv): 79З40000-9 Advertising and maTketing seмces (Coverage ofactivities of
DnipTovsk сф council, its executive bodies, oIIicials апd deputieý 1fiючgh maýsmedia - оп thе Inфrцet)

UА_2022_06-06-0061зl-а
\. Най.|aепування зaмо6rrйка.,КомувмБЕе пйприемство (ОргаЕiзацiй{о-firалiти.пrа ФýхбФ>

Мпровськоj мiськоi ра,цr|:
2, МiсцезlrЕtоdсlсе м зЕфо*fuка, 49000,УкраiЪа, Дiпропефовська обласrъ, м. ,Щвiпро, проспекг

Дмl{ryа Яворl -rIЕкого, буд,75j
З. Ilенttluфiкацiйнuа цоd 3амовнuка в еduному dqпrcавному рееспq,i юрuduчfl х осiб, фЬuчнuж

осб-dа рuемцiз lrlл ?ро йськuх фор ува116: З8З60501;
4. Karneaopiя замовlrzка Юрид,r,rна оооба, п<а забезпечу€ поц)еби дфжави або теригорЬьЕоi

громади;
5, Еазва- преl епд залlпiепi iз з.rзначенt!м, Kody па назвu вilповilнa,lх масцфiкаrпорiв

преdмепа заIgпiапi i часrпuн преdмеrпл зug,пiвлi (лоhлiв) 0а алвlлосrrr.,ДК 021:2015: (СРV):
79З40000-9 Рекламнi та маркетrлтовi посr5ги (Висвiтлешrя дiяrьяостi Ддiпровоькоi Miobкoi

ради, ii вiffФIввrЕD( opIaI,IiB, посадовю( ооiб та деrýтатiв sероз засоби масовоl iвформацii - в
мережi irrrернет) DK 021: 2015: (cPv): 79З40000-9 Advertiýing and maxketing sегчiсеs (covorage
of activities olDnipTovsk city council, its exeqrtive bodies, officials and deputies tЬrочф mаssmеdiа -
оп йе lлtеmеt);

6. Кiпькiсrп6, мiаце по сrп!)ок ,lосlпавкu lпаварiв, вuконання робirп чu нйаllllя поспуz: 49000,
yкpaiha, ДяiпроЕетровська область, Дfiiпро, проспекг Дмиrфа ЬорпflФкоIо, буд,75; 1050
послуц до З 1 грудм 2022.

'7. Вud зйупiвлi: Вiщрrтлi торrи з публiмлiею аIrглiйською мовою. Iдеrrпrфiкатор закl,пiыi UA-
2022-06_06-0061з 1-а
обrрlтцlваввя техвiчвпх тд якiсвох характерпсr пк прелмета закупiвлi:

TepMiB надаrшя поол)л: до З| rрудЕя 2022. lпформачiя про необхiдrd Texяi*ri, .шcicHi та кiпьrjскi
харакrёриота<и предмета заýпiвлi визЕачеЕа у Додатку 2 до ТеIrдерцоi докумеЕrацii затвержеIIоi
рiшеrпrям ),тrовноваженоi особи вй Nр 16 вЦ 06.06.2022 року

Технiчпi, кiлькiсяi та якlснi харакгеристrкЕ предмеt1п заrýпiв,,li

Д021:2015: (СР\): 79340000_9 Рекламнi та маркетивговi лос.л]ти
(Висвiтленвя дйльЕостt Днiпровськоl Micbкol ради, ll виконавчих оргаяЪ, посадовпх осiб m депутатЪ

через засобIr Macoвol iяформацil _ в мерея{i iHTepHeT)

Технiчнi, кiлькiснi та якiснi характеристики предмета зак}тiвлi

.Щ 021:2015: (СР\): 79340000-9 Рекламнi та маркетдцговi посJIуги
@псвiтлення дiяльностi Днiпровськоi MicbKoi радип ii виконавчих органiв,

посадових осiб та депутатiв через засоби MacoBoi iнформацii - в мереясi
iнтерuет)

ВисвiтлеЕтц дiя]Бпостi Дпiпровськоi Micbкoj ради, fi викоЕавчих оргацЬ, посадових осiб та
депутатiв через засоби MacoBoi iFформадii - в Mqleжi iHTepBeT вкrточас:

- пiдвищепвя iЕформоваЕостi пасоJIепця щодо дiяльностi ,Щпiщrовськоi MicbKoI радп, ii
впкоffавчиr оргаяiв. струrсгурuпх пИроздiлiв, пiдпорядковаuLх комупальппх пЦдрисмсIв
/tlпфqrrлб льtбi;оопiЁ _о Dn!.froEj-\ лФiб тп ЕдtE?-о-.-,"



iнiцiатцв, upoeKTiB та iцшоt соцiаflьrrо-ва2к,Iцво'l iнформацii; цляrом розмiщевЕя рекпампо-
iпформацiйццх матерiалЬ, Iryблiкацй в мережi iптерчец ва ретiовальппх та

загальноукраi'Еських iцтерцет-ресурсех:
- розмiщенвя iнформачiftrшt повiдомлець та роз'яспень щодо роботи орга.Еiв мiсцевого

саN{оврядaваЕця;

- розмiщеяня соцiаrъпоi реклапдi;
- розмiщеmrя привiтtlЕь з цtгодЕ державЕих, мiсцевих свят та пад.t'ятtlих дат;
- аяовсуваяня програм захолiв, лась в ff(их прийБrас йська рала_ ii'пiдроздi"пл:

- розмiщеflня зворIrаlБ посадових осlс|;

- висвiтдення iншоi соцiаtьно-вахливоi iнформачii вiлповiлrо до залшок i завдань Замовника;

,Що вqlmосtпi вхоdumь:
- забезпеченlа Media супровоdу diяльноопi Днiпровсьl<оt MicbKoi раdu, ll вакоflаGчuх op.at iB,

сtцtукtпурнuх пilрозdiпiв, пidпоряdковацuх комунальнлlх пilпрu€мспrв (успrанов, орzанiзацiй па
заюлаdiв), посйовuх осб, l' окрелuх irriцiаt uв па проекпiв в Mepecrci fulmерflепr:

- розробка uа впровйэюення комrнiкацiйноl про2рамu з iнформування экllпелiв Micпo;
- наdання консульmацiйнлм послу2 u|оdо пошlryемп пq просування iнформацit в Mepearci

iнlпернеm;
- операпuвне реа2ування по вuсвitпленню незаfшанованLв поdii (нйзвuчайнi прu?оdu, aqapi:i,

прuроdнi лllха.
- копфай.пuнz па рерайmшrе пекслпiв iнформацiйнlас поеidоrl,,.ень, реdакцiйна пiаzоtювка,

аdапtttлцiя Maпepia,lliB dо формаtlrу па вuчоz iнtпернеп майdанчulgt:
- збiр mа/або вu?оповленl!я необхidноt iнформацil (в tttoцl чuслi iлюсtlрацiйноi mq/або

конmекслпноi, ,rcaфpoBol, репорm.о!сноi фоmоqафit), розробка iнформацiйнlм повоdiв, з меmою

пiО?оповкu рекла.мно-iнформацiйнuх малперiалiв, публiкацiй dм розмilценl!я у мiсцевuх, pe?io4мbчux

lп а з а zMbH оукр aiq ськlм iH lперне lп-р е сур с аr.

.}&

з/п
rlлймеýуваЕtrя, змiст послуг

Строкs
ваданвя
посrr}т

Впмогп щодо мiсця

розмiщеввя

1. Висвiтлецяя дirльвостi ДЕiпровськоi
MicbKoi ради, ii вдкопавчrrх оргаЕiв,
посадових осiб та деп}татiв через
засобв Macoвoi iЕформацii - в мережi
iETepEeT вк,,lючs€:
_ пiдвlлцеlfi я iЕформованостi населеI+lя
щодо дiяльноотi ДЕiпровськоi Micbкoi

радц i'i вti(онавчих орIшiв, стр}тт}?ifiD<
пЦроздiпiв, пiдпорядковшrrж
комlтrаrьrло< пiдприемств (устаЕов,
оргмiзацiй та з Olадiв), ЕосадовФ( ооiб
m деrцдатського корrryсу, ix окрешл(
iнiцiамв, проеmiв та iяшоi соцiмьво-
ваrшл-rвоi iнформацii', шляхом
розмiщеfi м ре&!апrво-iЕформацifu пD(
матерiалЬ, ryблiкацiй в Mepexi
im€pнEr, на регiонмьша( m
заIа,lьноукраiЪоьшФ( iнгорнег-ресуроlrхi
- розмiщеЕrя iнформацifulli(
повiдомлеIъ та роз'ясЕеIъ щодо роботи
органiв мiсцевоrо самовряФддfi я;
- розмiщеlпrя соцiальноi рек,lашп;

2022 plK На iЕrерЕgг рес}тоах:
obozrevotel.com
Tbc.ua
nashemisto.dp.ua
opentv.media
dпрr.соm.uа
contr.tv

На iкrфяЕг ресурсах:
L?.ua
goTod.dp.ua
dnepT.info
alnepI.news
056.ua
dpchas,com.ua
ilnept.express
goisovet.oom.ua
afishadnepT.oom.ua
dv-sazeta.info

з50
посryт (тryблiкачй)

на
зазвачеrло< iкrqrнег
рео}тощ розподiл

Kiлъкiclдrx
поквяикъ за

ресурсом
здiйо*осlъся
вiдповiдно до

завдатБ m заявок
замовтлпса

700
поолrт (публiхацй)

Еа
зазrrачеrло< iнrорпоr
pecypcФq розподiл

кЬкiсяих
показникь за

реO}тOом
здiЙоЕоеться
вiдповiдIо до



- розмiщеIfilя привiтдs з наIоди
дерхавIIIDь мiоцевIr( свят та пltм'ятЕl]гх

дат;
- &Еоtlс)ъaшм програп.r заходiв, ylaoтb в
яких прIЙrае Micbкa рада" ii пИроздiли;
- розмiщеш$I звернень посадовФ( осiб;
- висвiтлевrл ilтmoi соцiальЕо-важлI,воi
ifiформацii вЦповiдЕо до змвок i
завдавь Замоввим.
До варmоспi вхоduпъ :

а забф ечем!я Melia супровоdу
diя.льlлосtпi Дпiпровська|l MicbKoi раdu, il
а конавчuх op.alriB, сtlФуKrrrJrpgltx
пidрвdiлiв, id оряdкоBarluх
llo7ly$arйHttx пil раёмсlrlв (! опаl!ов,
орzанlзацiй tпа зшолйiв), по саЬов uх
осiб, Ь окре-фuх ilriцiаmuв lrl4 проекhliв
в Mepex&i iюпер еrrL

а розробка lпа впроваOr!сення
комrнiкацiйноt пpozpcLvu з iнформування

о нйаltня консульпаiliйнй послуz
ulоdо поlаuрення mа росування
iнформоцil в Mepeclci iнйернеm;

о операпuвне реа2уванllя по
вuсв пленню незапланованllх поёiй
(наdзви!аанi прхеоdu, aqapii, прuроdнi
лl]ха),

а копiрайпаl2 ,па Pepaйhllrllz
пaotliB iнфор,мацiйяuх повilо лень,

р е d акцi йн а пidz о mо в Nа, й ап mацiа
MotaepiMiB lo формаlrl)) t ul Burtoz
ialrlep H erп маiid аlrч rg :

а збiр па/або вuaоповлен|lя
цеобхiаноi iнформацii (в пол,tу чzrcлi

iлюсlпрацiйноi |па/або конmекспноiL
,с анр о в oi, р епорп ажн ot ф оrпо 2р аф ii),

розробка iнформацiЙнtlх повоDiв, з
м е tпо ю пй z о по Bta р е мамн о-
iH ф орм ацiйнllх мапе р ialiB, пу б л iкацiй
dм ро rмilце нм у м iсцевuх. pe?i онмьнuх
п а з а? а,7ьн оу Kpaiqcb кllх iнпе р н е п-

glavnoe.dp.ua
dp.vgorode.ua

зtвдalць та змвок
замоввIтка

ОбrруятуваЕвя розмiру бюдясетвого прпзвачеввя:

Розмiр бюджеfiогО прк}начеяМ передбачово шIаfiом викориотчtнн,I бюддgrшос Kol-шTiB

комунмьвого пйприемства <ОрйвЬацiЙЕо-аналiтишп сryясба> ,Щвiпровськоi Micbкoi ради згiдuо

з проIрамою розврЕIý/ мiсцевого самовряФ,ъalнм, соцizrльЕm( заходiв дтя шодей пок]лого BiKy та

висвiтлеr*rя дiяльЕостi Дfiiпровськоi Miobкoi ради на 202|-2025 роки, затвордкеною рiлею{ям

Днiпровськоi MicbKoT радr вй 2З.09.2020 року ]vs 20161, зi змiЕами.

Обrр}ъý вавоя osiкyBaEo'f вяртостi предмета заrýfiiвлi:

Очiк}ъда Bapтioтb IФедмета заIg.пiвлi ? 550 000 грн. (ciM мЬйовЬ п'ятоот п'ятдесят тисяч грн, 00

коп,). ВизвачеЕя очft(уваЕоi Bapтocтi преlDаета заlýтIiвлi здiйонеЕо з урaчýъд{rя\{ затвердкеноi

цеЕгрмьним орга]{ом вIл<овавчоi влаци, що забезпечу€ форr"ý/ваlпrя та реалЬуе державлгу полiтlа<у

у сферi ryблi,лflD< закупiвеъ, примiряоi мего4лки визнаqеяня очiк}ъаяоi Bapтocтi предмЕIа

заý/пiвлi, затъердженоi Нахазоv MiHicTepcTBa розвлflку економiки, торгЬлi та сЬського
Iосподарства yкpaiшr (МigекоЕомiки) вИ 1 8.02.2020 Nэ 275 "Про затверджоЕIя примiрЕоТ мgrодйки

визначсЕФI oiliк}ъmloi BapTocтi предмета закупrвлi", зi змiяами, мегодом порЪlrя]+lя pI,iIKoBlD( цiн,
отримавих Iп?tIrD(oM поryку, збору та €u{шIiзу заг{цьнодоступноi iформацii про цiну товарЪ та

посл)т, що мiотяться в Mepeжi Illrreplrgl у вЙкриrому доотупil в тому 4rслi fiа оаЙтах виробЕд(Ъ

та/або постачальlлпсiв вiдповiдIоТ продrтцiil спецiалiзовашD( тоDгiвеlъшD( мЙдлI.лоФ<, в



електроtlнI]D( мталотах, peюIaМi, прас-листа& в елекгроIfiiй системi заýпiвель (Prozofio,gov,uа)) m
на ш{могii4пd( торгiвелънIDa майдfi{Ф{ках, iнформацЬ, mримшrу пrляхом цроведеюtя попередЕй

р]л*(ов!Da коЕсуJБтацiй тмож врzжов)aютьоя цirм попередяiх власIIL< закупiвепь замовника

аfi алогiчl D/iд9Irгищ{D( товарiв/поолrт, цi}tr вiдповiд}fiD( закrтiвеJБ

про якi мiсттльоя в е.пектроIпrй системi закупiвеIБРlоzоffо з

прlведенi до едrптл< умов.

i1цoкcy iнфляцii якi

IpиIra ГЕТЬМАН06 червЕя 2022 року


