ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,
ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
Предмет закупівлі:
Різдвяно-новорічна циркова вистава для дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки – учнів закладів загальної середньої та
професійної (професійно-технічної) освіти міста Києва.
Ідентифікатор закупівлі UA-2021-12-13-008537-a.
Процедура закупівлі - переговорна процедура.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі
Станом на 11.12.2021 00:00 годин оголошені Департаментом освіти і науки
25.11.2021 відкриті торги на закупівлю послуг «Різдвяно-новорічна вистава для
дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки – учнів закладів
загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти міста Києва»
(Різдвяно-новорічна дитяча драматична вистава та різдвяно-новорічна дитяча
музична вистава) на загальну суму 694 400 грн, не відбулись. Зважаючи на
терміни виконання послуг, а саме період зимових канікул з 24 до 28 грудня
2021 року, оголосити вдруге відриті торги відповідно до Закону України «Про
публічні закупівлі» немає можливості. У зв’язку з вищезазначеним, виникає
необхідність у зміні предмету закупівлі на переговорну процедуру 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
циркових 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:
- культурно-видовищний та дозвіллєвий заклад, який організовує циркові
вистави має бути розміщений у капітальній будівлі (власне приміщення) зі
зручною транспортною логістикою, потужністю глядацької зали не менше 1000
посадкових місць; безпечними та комфортними умовами проведення вистави та
перебування глядачів - дітей; проведена фаховими працівниками художньої,
постановочної, циркової, хореографічної та технічної кваліфікації, у тому числі дресирувальниками з тваринами; акробатами та повітряними гімнастами,
захоплюючою казковою різдвяно-новорічною тематикою вистави з супроводом
державною мовою, зміст якої сприяє формуванню у дітей духовних, естетичних
та загальнолюдських цінностей; з початком заходу - не раніше 10.00 та не
пізніше 16.00;
вимоги щодо безпеки місця проведення вистав:
-під час організації циркових вистав має бути забезпечено дотримання
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі
змінами), постанови Головного державного санітарного лікаря України від
06.12.2021 № 23 «Про затвердження протиепідемічних заходів під час
проведення масових заходів (крім спортивних) на період карантину у зв’язку з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»; високий рівень безпеки та
охорони; дотримання пожежної безпеки відповідно до вимог чинного
законодавства України; відповідність матеріально-технічної бази закладу
санітарним вимогам: функціонуюча система вентиляції, достатня кількість місць
загального користування; наявність медичного супроводу, приміщення для
медичних працівників; наявність функціонуючого гардеробу та обслуговуючого
персоналу; наявність зручних умов для відвідування вистав дітьми з особливими
потребами (архітектурна доступність, відповідно обладнані місця загального
користування, додаткові стільці та місця для розміщення крісел колісних для
осіб з інвалідністю у фойє та глядацькій залі тощо);
- місце проведення вистав має відповідати вимогам наказу Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від
25.12.2009 № 210 «Про затвердження Правил охорони праці для працівників
театрів і концертних залів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.01.2010 за № 78/17373 (наявність дозвільних документів відповідних служб,
зокрема, акту готовності систем сигналізації та пожежогасіння; акту санітарноепідеміологічного обстеження об’єкта); наказу Міністерства внутрішніх справ
України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в
Україні»;
вимоги до вистав:
різдвяно-новорічна циркова вистава має відбуватися у безпечному
святково оформленому просторі, сповнена яскравими емоціями, веселощами,
новорічними народними традиціями, що передбачає яскравий емоційний виклад
казкових подій з різними видами сценічних (технічних та технологічних)
ефектів; тривати від 1 год до 1 год 20 хв; без антракту; програма вистави має
бути розрахована на дитячу аудиторію молодшого, середнього, старшого
шкільного віку; відбуватися з живим звуком, інтерактивним спілкуванням з
глядачами та музичним (оркестровим) супроводом; з наявними яскравими
різдвяно-новорічними декораціями, костюмами, композиціями, що створюють
казкову атмосферу та святковий радісний настрій; проведення інтерактивної
програми для дітей за участі казкових героїв у фойє біля новорічної ялинки (до
початку циркової вистави).
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 компетентнісного 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 шляхом переговорів з Державним
підприємством «Національний цирк України».
Кількість
вистав

Кількість глядачів

Очікувана вартість
закупівлі, грн.

4

3468

694 400,00

