
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 
 

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 

№1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 

11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне 

використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.  

 

Мета проведення закупівлі:  заходи щодо пропаганди охорони н/с: формування екологічного 

культури та світогляду для реалізації планів еколого-безпечного розвитку суспільства, 

спонукати кожного завжди і всюди дотримуватися норм і правил природокористування, 

глибоке усвідомлення надзвичайного значення екологічних проблем у сучасному житті і 

розвитку людства у майбутньому. Формування екологічної свідомісті молодого покоління: 

складова загальносуспільної свідомості, яка впливає на ставлення до природного та 

соціального оточення, спонукаючи людей до раціонального природокористування, охорони й 

відтворення природи, здійснення екологічно безпечної діяльності. 

 
Замовник: Виконавчий комітет Бурштинської міської ради. 

        Код ЄДРПОУ: 04357466 

         Вид процедури: відкриті торги. 

         Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-09-12-000076-c  

 

Предмет закупівлі: Проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного 

середовища на тему "Екологічними стежками рідної України" ДК 021:2015: 63511000-4 — 

Організація пакетних турів  

 

Очікувана вартість предмета закупівлі:  313800,00 (триста тринадцять тисяч вісімсот гривень 

00 копійок) грн. з ПДВ відповідно до рішення міської ради від 30.07.2021 №08/16-21 «Про 

внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2021 рік». 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:  
1.1.Виконавець повинен надати деталізований план заходів у розрізі кожного окремого дня 

еколого-дослідницької подорожі. 

1.2.Виконавець повинен надати календарний план реалізації заходів, вказати кількість дітей та 

супроводжуючих. 

Деталізований план та календарний план заходів узгоджуються із Замовником. 

1.3.Учасниками подорожей у рамках заходу є школярі Бурштинської міської територіальної 

громади, передусім, переможці та учасники олімпіад, конкурсів з природничих дисциплін, 

вихованці екологічних гуртків, станцій юних натуралістів, активні учасники 

природоохоронних заходів та інші. Загальна кількість учасників 45 особи (40 дітей, 4-

супроводжуючих педагогічних працівники, 1 медичний працівник). 

1.4. Виконавець організаційно забезпечує проведення еколого-освітніх заходів: 

- дослідницькі екологічні проєкти; 

- навчальні екологічні екскурсії з екскурсоводами; 

- творчі конкурси природоохоронної тематики; 

- розважально-виховні заходи; 

- тренінги з формування активної патріотичної позиції у захисті довкілля рідного краю; 

- практичні заняття з виховання лідерських якостей, засвоєння екологічно дружніх 

навичок життя у природі. 

 Зазначені послуги повинні  надаватися Учасником відповідно до рішення міської ради 

№ 08/16-21 від 30.07.2021 р. «Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з 



місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській 

раді на 2021 рік» та повинна відповідати вимогам екологічного законодавства, має 

спрямування чіткого дотримання належного управління екологічними аспектами щодо 

впровадження екологічної політики, цілей та заходів, спрямованих на її реалізацію, 

формування екологічної культури та світогляду.  

Технічні вимоги до супровідного матеріалу екологічних подорожей 

 

Назва Технічні вимоги 

Еко-торбинка 

«Екологічними стежками 

рідної України» 

Розмір, см: 35х42 

Ручки еко-торбинки, см: 60х2,5 

Тканина: бавовна, 210 г/м2 

Колір: небілена бавовна 

Нанесення емблеми: 4+0 

Ручка з написом 

«Екологічними стежками 

рідної України» 

Ручка з написом «Екологічними стежками рідної України»  

Колір: білий 

Колір напису: зелений, 1+0  

Путівник мандрівника 

 

Формат А4 

Колір 4+4 

Кріплення: скріпка 

Друк офсетний 

Щільність 100 г/м2 

Кількість сторінок: 16 

Мова: українська 

Футболка з написом 

«Екологічними стежками 

рідної України» 

Футболка з круглим коміром з нанесенням напису 

«Екологічними стежками рідної України» 

Матеріал – бавовна 

Щільність 100 г / м3 

колір зелений, синій, жовтий 

розмір «S, М, L» 

Кепка з написом 

«Екологічними стежками 

рідної України» 

Кепка з нанесенням напису «Екологічними стежками 

рідної України». 

Матеріал – бавовна 

Застібка на липучці, 

Щільність 150 г/м3 

Колір зелений, синій, жовтий 

Блокнот з написом 

«Екологічними стежками 

рідної України» 

Формат А5 

Колір: обкладинка 4+0, сторінка 1+0 

Друк офсетний 

Щільність обкладинки  200 г/м2 

Щільність паперу 

Внутрішнього блоку 70 г/м2 

Кількість сторінок: 40 

Путівник мандрівника 

 

Формат А4 

Колір 4+4 

Кріплення: скріпка 

Друк офсетний 

Щільність 100 г/м2 

Кількість сторінок: 16 

Мова: українська 



 


