ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,
ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
Предмет закупівлі:
Різдвяно-новорічні вистави для дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки – учнів закладів загальної середньої та
професійної (професійно-технічної) освіти міста Києва (Різдвяно-новорічна
дитяча музична вистава).
Ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-25-008799-b.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі
З огляду на те, що учні закладів загальної середньої та професійної
(професійно-технічної) освіти міста Києва, які потребують особливої соціальної
уваги та підтримки, для яких здійснюється закупівля різдвяно-новорічних
вистав, належать до соціально вразливих категорій (є особами, які мають
обмежені ресурси для самостійного задоволення потреб та реалізації прав,
перебуваючи у звичайних умовах, та осіб, які за незалежних від них обставин
потрапили до особливо складних соціальних умов), а також ураховуючи
необхідність дотримання вимог на період законодавчих вимог карантину у
зв`язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, виникає
потреба створення відповідних безпечних умов для перебування дітей у
закладах культури, що надаватимуть послуги відпочивально-розважальних
комплексів в культурно-видовищних та дозвіллєвих закладах у місті Києві, а
саме:
вимоги щодо безпеки місця проведення: репертуарний заклад культури з
власним приміщенням із потужністю глядацької зали не менше 400 м`яких
посадкових місць; зручна транспортна логістика; наявність охорони;
дотримання норм пожежної безпеки; відповідність матеріально-технічної бази
закладу санітарним вимогам; функціонуюча система вентиляції; достатня
кількість місць загального користування; наявність медичного супроводу та
приміщення для медичних працівників; наявність функціонуючого гардеробу та
відповідного обслуговуючого персоналу; наявність безпечного святкового
оформлення простору; архітектурна доступність для дітей з особливими
потребами та відповідно обладнані місця загального користування й місця для
розміщення крісел колісних для осіб з інвалідністю у фойє та глядацькій залі;
наявність відповідних дозвільних документів, актів тощо, відповідно до вимог
наказу Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та
гірничного нагляду від 25.12.2009 № 210;
вимоги щодо кількості вистав та часу їх проведення: загальна кількість
вистав – не менше 4 (чотирьох) протягом усього зазначеного періоду, але не
більше 2-х (двох) вистав протягом 1 (одного) дня; початок заходу – не раніше

10.00 та не пізніше 16.00; тривалість вистави – від 1-ї год до 1 год 20 хв;
проведення вистави без антракту;
вимоги щодо якісних характеристик різдвяно-новорічних вистав:
різдвяно-новорічна тематика, розрахована на дитячу аудиторію молодшого,
середнього та старшого шкільного віку; вистава державною мовою, за участі
традиційного українського персонажу – Святого Миколая; зміст має
передбачати яскравий емоційний виклад казкових подій та має сприяти
формуванню у дітей духовних та загальнолюдських цінностей; з живим звуком,
використанням новітніх технічних та технологічних досягнень з різними
видами сценічних ефектів, інтерактивним спілкуванням та музичним
супроводом; кількість акторів/артистів, задіяних у виставі - не менше 10 осіб
відповідного професійного рівня; наявність різдвяно-новорічних декорацій,
костюмів, що створюють атмосферу святкового, емоційно-піднесеного
настрою; наявність програми та опису проведення різдвяно-новорічних свят.
Обґрунтування розміру бюджетного призначення
Згідно з підпунктом 3.5 пункту 3 Міської цільової програми «Освіта
Києва. 2019-2023 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради «Про
затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023
роки» № 467/6518 від 18.12.2018 Департамент освіти і науки виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
організовує дозвілля дітей під час канікул, проведення новорічних та різдвяних
свят з використанням компетентісного підходу. Кошти на проведення
Різдвяних та Новорічних свят у грудні 2021 року затверджені рішенням сесії
Київради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
Очікувана вартість обрахована відповідно до середньоринкового рівня
цін театрально-видовищних закладів.
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