
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2019-11-11-000793-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

Технічні послуги з 
використанням кап для 
технічного забезпечення 
зйомок чемпіонату світу з 
хокею з шайбою серед 
юніорів (U 20), дивізіон 1В 

ДК 021:2015: 50330000-7 — 
Послуги з технічного 
обслуговування 
телекомунікаційного 
обладнання 

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: 100 000,00 UAH
102. Джерело фінансування закупівлі: 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Державний бюджет України   100000 UAH  

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 700,00 UAH 

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

відсутня  

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 26 листопада 2019 19:00 

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: 27 листопада 2019 14:17  

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 (вул. Ю. Іллєнка)/ локація для 
здійснення зйомок: Київський Палац Спорту 
Технічні характеристики, кількість та комплектація обладнання: 

 

№ Найменування 
обладнання  

Основні технічні 
характеристики 

К-ть 
метрів 

К-сть 
змін   

  
Загаль
на к-
сть 
змін 
одини
ць 

обладн
ання  

1 Капи для захисту 
кабелів від 
механічного впливу  

Капи, які дозволяють  
прокласти кабелі по мінімум 2 
окремим каналам загальним 
поперечним перерізом мінімум 

40 см2 

100 5 500 

 

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

 


