ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,
ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Предмет закупівлі: ДК 021:2015 63510000-7
туристичних агентств та подібні послуги

Послуги

Обґрунтування доцільності закупівлі.
Відповідно до Постанови КМУ від 10 травня 2018 р. N 384 «Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів з підтримки розвитку
лідерства в Україні» бюджетні кошти, одержувачем яких
є
громадська
організація
“Українська
академія
лідерства”,
спрямовуються, зокрема, на організацію та проведення навчальних
експедицій в межах України (в частині оплати послуг з організації
заходів, транспортних витрат, витрат на харчування і проживання та
інших витрат, пов’язаних з організацією навчальних експедицій).
Для реалізації заходів з підтримки розвитку лідерства, зокрема,
проведення з 10 травня 2021 року до 23 травня 2021 року експедиції
«МАРАФОН АГЕНТІВ ЗМІН» в межах України, Замовник повинен
надати комплекс послуг із організації експедиції згідно ДК 021:2015
«63510000-7 Послуги туристичних агентств та подібні послуги», що
включає організацію послуг харчування та проживання учасників.
Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до
очікуваної потреби, обрахованої Замовником з врахуванням
кількості учасників, та обсягу фінансування.
Обґрунтування якісних характеристик закупівлі. Якісні
характеристики визначено з урахуванням загальноприйнятих норм
і стандартів для зазначеного предмета закупівлі.
Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного
призначення. Очікувана вартість обрахована відповідно до рівня
цін, визначеного на підставі укладених в попередніх періодах
договорів на закупівлю аналогічних послуг з урахуванням індексу
інфляції та обсягу фінансування, зокрема:

1) договір № 07/12-19 від 07.12.19 р. (Послуги з організації заходу
для молоді в м.Київ)
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-08-003498-b
2) договір 19-2018 від 19.12.18. (Послуги з розміщення у готелях)
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-19-001554-a
3) договір 18-12/2018 від 18.12.18. (Послуги з розміщення та
комплексного обслуговування)
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-19-005598-c
4) договір № 31-10 від 31.10.19. (Послуги з організації форуму
«Державотворці»)
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-27-001328-c
5) договір № 12-09 від 12.09.19. ( Послуги з організації заходу
"Експедиція "Гартуємо силу духу")
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-13-000831-c
6) договір № 22-08 від 22.08.19 р. (Послуги з організації семінару
"Літня школа лідерства" в Карпатах)
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-19-000932-c

