
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2019-11-08-002903-b 
 

1. Найменування замовника: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ" 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 23152907 

3. Місцезнаходження замовника: 04119, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. 
Мельникова, 42 

4. Контактна особа замовника, уповноважена 
здійснювати зв’язок з учасниками: 

Войтенко Ірина, +380444810807, irina.voytenko@ntu.ua 

41. Вид предмета закупівлі: Послуги 

5. Конкретна назва предмета 
закупівлі 

6. Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі (за 
наявності) 

7. Кількість 
товарів або 
обсяг 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

8. Місце 
поставки товарів 
або місце 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

9. Строк 
поставки 
товарів, 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

Послуги із забезпечення 
спеціалізованою пересувною 
телевізійною станцією (ПТС), в 
тому числі її технічного супроводу, 
для забезпечення зйомок та 
формування сигналу трансляції 
спецпроекту під назвою 
«Чемпіонат світу з хокею з шайбою 
серед юніорів (U 20), дивізіон 1В» 

ДК 021:2015: 98110000-
7 — Послуги 
підприємницьких, 
професійних та 
спеціалізованих 
організацій 

1 послуга  Україна, 
Відповідно до 
документації  

до 31 грудня 
2019  

 
91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип оплати Період, 
(днів) Тип днів 

Розмір 
оплати, 

(%) 

Iнша 
подія  

Замовник сплачує Виконавцю вартість Послуг на підставі 
Акту приймання-передачі наданих послуг, шляхом 
перерахування коштів на розрахунковий рахунок 
Виконавця протягом 10 (десяти) банківських днів після 
підписання уповноваженими представниками сторін 
відповідного Акту приймання-передачі наданих послуг  

Пiсляоплата  10  Банківські 100  

 
10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

1 000 000,00 UAH 

102. Джерело фінансування закупівлі: 
 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Державний бюджет України   1000000 UAH  

 
11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 20 000,00 UAH 

12. Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні електронного 
аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки: 

відсутня  

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 24 листопада 
2019 21:00 



14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): 0,00 UAH 

15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): відсутній 

16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій відсутній , після 
завершення 
електронного 
аукціону  

17. Дата та час проведення електронного аукціону: 25 листопада 
2019 15:55  

18. Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 

 



Додаток № 2 
до тендерної документації 

 
ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 
 
 

Період надання послуг:  
з 11.12.2019 року по 18.12.2019 року. 
Всього протягом періоду надання послуг заплановано 5 робочих змін та додаткові зміни 
на розворот техніки і технічні репетиції. 
 
Місце надання послуг: м. Київ, вул. Мельникова, 42/ локація для здійснення зйомок: 
Київський Палац Спорту 
 
Технічні характеристики, кількість та комплектація обладнання: 
Пересувна телевізійна станція (ПТС) для забезпечення зйомок та формування сигналу 
трансляції спецпроекту під назвою «Чемпіонат світу з хокею з шайбою серед юніорів (U 
20), дивізіон 1В»), з наступним наповненням  
ТВ стандарт- HD, 1080/50i, interlace 
Форматвідеозапису - Apple Pro Res 422 122Mbit, mov  
Форматвідеозапису - PCM 48000Hz, 24bit or 16bit 
 
1.Відеокамери у комплекті: 

• Камери HDTV з камерним каналом, видошукачем, штативом і панеллюкерування 

SONY HDC-1700 - 12шт; 
• Камера SSM з камерним каналом, видошукачем, штативом і панеллюкерування 

Hitachi SK-HD1500 - 1шт; 
• Камера безпровідна з камерним каналом, видошукачем, адаптером і 

панеллюкеруванняSONY HDC-1700 - 1шт; 
 
2. Об'єктиви в комплекті: 

• CANON XJ95x8 з керуванням ZOOM/FOCUS - 2 шт; 

• CANON HJ40x10 з керуванням  ZOOM/FOCUS - 3 шт; 

• CANON HJ22x7,6 з керуванням ZOOM/FOCUS - 5 шт; 

• CANON HJ14x4,3 з керуванням ZOOM/FOCUS - 4 шт; 

 
3. Системиповторів/зипису: 

• EVS XT3 12ch Відеосервери - 2 шт; 

• KiProUltraРекордери 4-х канального запису - 2 шт. 
 

4. Системиграфічногооформлення: 
• VGCAST CG 2x HD channelsтитровальнастанція - 2шт; 

 
5. Відеотракт: 

• ВідеомікшерSAM Kahuna 3ME - 1 шт; 

• РоутерSAM Sirius 620 128x128 - 1 шт; 

• Відеомоніторне поле 56 windowmultiviewer 

• ВимірювачівідеоTektronix WFM Monitor- 1 шт; 

• Виноснімонітори21дюйм HDTV - 5 шт. 

 
6. Аудіотракт: 



• МікшерзістеджбоксамиCalrecArtemisLight- 1 шт; 

• Зв'язокслужбовий з панелями RTS ADAM 72port - 1 шт; 

• ЗвуковімоніториNeumann- 5шт 

• Безпроводнібелтпаки (зв'язку) - 5 шт 

• ВимірювачіаудіоRTW TM7 5.1 PPM - 1 шт; 

• Мікрофони  ікоментаторський пульт 

• Інтерфейсф GSM-, ISDN-, Phone 

- Кодер Dolby E  
 

Учасник може запропонувати обладнання, яке є еквівалентним зазначеному. 
При цьому еквівалентом вважається обладнання, яке за своїми характеристиками 
та метою призначення повністю відповідає вимогам Замовника. 

У разі надання еквівалентного обладнання Учасник повинен зазначити 
найменування та технічні характеристики запропонованого еквіваленту. 

 

 
 
________________________ ________________________ ________________________ 
посада уповноваженої особи Учасника підпис та печатка (за наявності) прізвище, ініціали 

 


