
Обґрунтування  

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710  

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

1. Замовник: 

Управління зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації, код за ЄДРПОУ – 37717270;  

проспект Олександра Поля, 1, м. Дніпро, 49004;  

категорія замовника – орган державної влади. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за ДК 021:2015: 

Послуги з організації та проведення ІІІ Дніпровського економічного форуму DEF’2021 

(ДК 021:2015 79950000-8 Послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів). 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-10-04-003866-b 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Відповідно до Положення про Управління зовнішньоекономічної діяльності 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 05.04.2021 № Р-332/0/3-21, для 

реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 

діяльності, виконання зобов’язань за міжнародними договорами України на території 

області (далі - Управління), виникла обґрунтована необхідність у закупівлі послуг з 

організації та проведення ІІІ Дніпровського економічного форуму DEF’2021, (далі − 

Форум), який відбудеться у місті Дніпро в межах листопада-грудня 2021 року. Основна 

мета створити простір можливостей для інвестицій та розвитку Дніпропетровського регіону 

та України, провести активну роботу з зовнішніми та внутрішніми інвесторами, комплексно 

підійти до питань національного та регіонального розвитку, орієнтуючись на 

євроатлантичний курс України. Побудувати ефективний діалог між бізнесом, державою та 

міжнародними партнерами, підвищити рівень бізнес-процесів підприємців України та 

Дніпропетровської області.  

Проведення заходу повинно бути організовано за затвердженою програмою заходу. 

Виконавець повинен мати досвід роботи в організації форумів, конгресів, офіційних заходів 

та мати кваліфікаційних працівників та технічне оснащення, необхідне для проведення 

заходу. Захід має бути організовано з дотриманням норм державного протоколу та 

церемоніалу, в частині дипломатичного та міжнародного ділового протоколу та етикету. 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі 79950000-8 Послуги з 

організації виставок, ярмарок і конгресів, відповідає розрахунку видатків до кошторису 

Управління на 2021 рік (загальний фонд) за КПКВК 2517630 «Реалізація програм і заходів в 

галузі зовнішньоекономічної діяльності». 

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Розрахунок вартості послуги сформований з урахуванням Наказу Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про 

затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» на 

підставі методу порівняння ринкових цін, у тому числі із загальнодоступних джерел 

інформації у мережі Інтернет, та беручи до уваги ціни попередніх власних закупівель 

Замовника за аналогічним предметом закупівлі, становить 2 308 350,00 грн з ПДВ, що 

відповідає розміру бюджетного призначення. 


