
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ВНУТРІШНЬОЇ ТА 
________ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Старокозацька, 406, м. Дніпро, 49000, тел. +380567780344. tenderutv@gmail.com

ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення,

очікуваної вартості предмета закупівлі
(Постанова КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

(зі змінами))

код ДК 021:2015: (СРУ): 79340000-9 Рекламні та маркетингові послуги 
(Послуги із розміщення інформації в засобах масової інформації щодо діяльності 

соціального заходу «Університет третього віку» - через засоби масової інформації - в мережі
інтернет)

https://prozorro.gov. иа/іешіег/ иЛ-2022-10-12-005100-а

1. Найменування замовника: Департамент з питань місцевого самоврядування,
внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради;

2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро 
проспект Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000;

3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 40871476;

4. Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування або 
правоохоронний орган;

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів 
предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): код ДК
021:2015: (СРУ): 79340000-9 Рекламні та маркетингові послуги 
(Послуги із розміщення інформації в засобах масової інформації щодо діяльності 
соціального заходу «Університет третього віку» - через засоби масової інформації - в 
мережі інтернет);

6. Кількість, місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 
послуга;49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро;

7. Вид закупівлі: Спрощена закупівля. Ідентифікатор закупівлі иА-2022-10-12-005100-а .

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Термін надання послуг: до 21 листопада 2022 року. Інформація про необхідні технічні, 
якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначена у Додатку 2 до Тендерної 
документації, затвердженої рішенням уповноваженої особи від 12 жовтня 2022 року № 
11/ 12-10

Технічні, кількісні та якісні характеристики предмета закупівлі

ДК 021:2015: (СРУ): 79340000-9 Рекламні та маркетингові послуги 
(Послуги із розміщення інформації в засобах масової інформації щодо діяльності 

соціального заходу «Університет третього віку» - через засоби масової інформації - в
мережі інтернет)

Послуги із розміщення інформації в засобах масової інформації по діяльності соціального 
заходу «Університет третього віку» (далі -  СЗ «УТВ»)- через засоби масової інформації - в мережі 
інтернет включають:

mailto:tenderutv@gmail.com
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- інформаційні послуги, у тому числі з виготовлення та розміщення інформаційної продукції, 
послуг із розміщення інформації на сайті СЗ «УТВ» та в засобах масової інформації щодо діяльності 
СЗ «УТВ»;

- висвітлення іншої соціально-важливої інформації відповідно до заявок і завдань Замовника;
- адміністрування сайту СЗ «УТВ» (https://utvdnipro.dp.ua), забезпечення хостингу та

доменного ім’я сайту на 2022 рік; •
- копірайтинг та рерайтинг текстів (публікацій) інформаційних повідомлень, редакційна 

підготовка, адаптація матеріалів до формату та вимог інтернет майданчика, розробка макетів афіш, 
збір та/або виготовлення необхідної інформації (в тому числі ілюстраційної та/або контекстної, 
жанрової, репортажної фотографії), та інших матеріалів відповідно до заявок і завдань Замовника.

Попередня кількість послуг (публікацій) на зазначеному інтернет-ресурсі визначається 
Замовником до 50 новинних та/або інформаційних текстів (публікацій) та до 50 макетів візуальної 
продукції.

Обгрунтування розміру бюджетного призначення:
Розмір бюджетного призначення передбачено Департаменту з питань місцевого 
самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради згідно 
Програми розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку 
та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки, затвердженою 
рішенням Дніпровської міської ради від 23.09.2020 року № 20/61, зі змінами. 
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість предмета закупівлі 36 000.00 грн. ( тридцять шість тисяч грн. 00 коп.). 
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості 
предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження 
примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, 
методом порівняння ринкових цін, отриманих шляхом пошуку, збору та аналізу 
загальнодоступної інформації про ціну товарів та послуг, що містяться в мережі Інтернет у 
відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної 
продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, 
прас-листах, в електронній системі закупівель «Prozorro.gov.ua» та на аналогічних 
торгівельних майданчиках, інформацію, отриману шляхом проведення попередніх 
ринкових консультацій також враховуються ціни попередніх власних закупівель замовника 
аналогічних/ідентичних товарів/послуг, ціни відповідних закупівель минулих періодів, 
інформація про які міститься в електронній системі закупівель Ргогогго з урахуванням 
індексу інфляції, які приведені до єдиних умов.

12 жовтня 2022 року

https://utvdnipro.dp.ua

