
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2019-10-15-000227-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 

ЛОТ 1 — ЛОТ № 1 

5. Конкретна назва предмета 
закупівлі (102. Джерело 
фінансування 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 з оренди та 
технічного супроводу 
спеціального телевізійного 
обладнання для зйомок 
чемпіонату 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  

від 11 грудня 
2019 
до 18 грудня 2019 

 
91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип оплати Період, 
(днів) Тип днів 

Розмір 
оплати, 

(%) 

Надання 
послуг  

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: 

353 500,00 UAH 

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 5 000,00 UAH 

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

відсутня  

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 30 жовтня 2019 20:00 

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: 31 жовтня 2019 15:07  

18. Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

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

ЛОТ 2 — ЛОТ № 2 

5. Конкретна назва предмета 
закупівлі (102. Джерело 
фінансування 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 з оренди та 
технічного супроводу 
спеціального телевізійного 
обладнання для зйомок 
чемпіонату 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  

від 11 грудня 
2019 
до 18 грудня 2019 

 
91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип оплати Період, 
(днів) Тип днів 

Розмір 
оплати, 

(%) 

Надання 
послуг  

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: 

33 600,00 UAH 

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 500,00 UAH 

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

відсутня  

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 30 жовтня 2019 20:00 

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: 31 жовтня 2019 15:59  

18. Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

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



ЛОТ 3 — ЛОТ № 3 

5. Конкретна назва предмета 
закупівлі (102. Джерело 
фінансування 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 з оренди та 
технічного супроводу 
спеціального телевізійного 
обладнання для зйомок 
чемпіонату 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  

від 11 грудня 
2019 
до 18 грудня 2019 

 
91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип оплати Період, 
(днів) Тип днів 

Розмір 
оплати, 

(%) 

Надання 
послуг  

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 

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 500,00 UAH 

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

відсутня  

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 30 жовтня 2019 20:00 

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: 31 жовтня 2019 11:15  

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 
 

На все обладнання може бути запропонований еквівалент. 
 
ЛОТ № 1:  
Період надання послуг: з 11.12.2019 року по 18.12.2019 року, а саме: 

- розворот: 11.12.2019 
- знімальні дні: 12.12, 14.12, 15.12, 17.12 та 18.12.2019 

року  
Всього робочих змін: 5 

Місце надання послуг: м. Київ, вул. Мельникова, 42/ локація для здійснення 
зйомок: Київський Палац Спорту 
Технічні характеристики, кількість та комплектація обладнання: 
 

№ Найменування 
обладнання  

Основні технічні 
характеристики 

Обладнання, що 
пропонує Учасник 

К-ть 
одини
ць в 
зміну 

К-сть 
змін   

1 

EVS  12ch 
відеосервер 
повторів з 2-ма 
контролерами,  

Система для 
повторіввідеосюжетів 

з інтерфейсами 
HDSDI 1080i 
мінімально з 8 

каналами для запису 
та 2 для  відтворення, 

2 для превью 

 

1 5 

2 
Видошукач малий 
для телекамери 
Hitachi 

VF-L20HD, або аналог 
 

3 5 

2 

Камерний 
комплект у складі: 
Hitachi камера Z-
HD6000E з 
камерним каналом, 
видошукачем 5 
дюймів, панеллю 
керування та 
гібридним кабелем 
150 метрів  або 
аналогічний 
комплект на базі 
SONY HSC-300, з 
тріаксіальним 

Камерна система для 
зйомки в форматі 
HDSDI 1080i  та 

можливістю робот из 
об'єктивами Broadcast 

2/3 дюйма 

 

4 2 



кабелем 

3 

Об'єктив в 
комплекті: CANON 
XJ86x9 з 
керуванням 
ZOOM/FOCUS та 
штативом або 
аналогічний на базі 
Fujinon 

Довгофокусний 
об'єктив 

HDTVBroadcast 2/3 
дюйма, з кратністю не 

менше 70х 

 

1 5 

4 

Об'єктив в 
комплекті: CANON 
HJ40x10 з 
керуванням 
ZOOM/FOCUS та 
штативом або 
аналогічний 
Fujinon 

Довгофокусний 
об'єктив 

HDTVBroadcast 2/3 
дюйма, з кратністю не 

менше 40х 

 

2 5 

5 

Об'єктив в 
комплекті: CANON 
HJ14x4,3 з 
керуванням 
ZOOM/FOCUS  або 
аналогічний 
Fujinon 

Ширококутний 
об'єктив HDTV 

Broadcast 2/3 дюйма, з 
мінімальною 

фокусною відстанню 
не більше 4,5 мм 

 

2 2 

 
ЛОТ № 2:  
Період надання послуг: з 11.12.2019 року по 18.12.2019 року, а саме: 

- розворот: 11.12.2019 
- знімальні дні: 12.12, 14.12, 15.12, 17.12 та 18.12.2019 

року  
Всього робочих змін: 5 

Місце надання послуг: м. Київ, вул. Мельникова, 42/ локація для здійснення 
зйомок: Київський Палац Спорту 
Технічні характеристики, кількість та комплектація обладнання: 
 

№ Найменування 
обладнання  

Основні технічні 
характеристики 

 

Обладнання, що 
пропонує 
Учасник 

К-
ть 
оди
ниц
ь в 
змін
у 

К-
сть 
змін  

1 
Професійна телевізійна 
мінікамера бездротова 

Професійна телевізійна 
міні камера, яка 
встановлюється у 
хокейні ворота та 

 
2 5 



передає  сигнал HDSDI 
1080i   у пересувну 
телевізійну станцію. 
Мінімальний термін 

безперервної дії батареї 
3 години 

 
ЛОТ № 3:  
Період надання послуг: з 11.12.2019 року по 18.12.2019 року, а саме: 

- розворот: 11.12.2019 
- знімальні дні: 12.12, 14.12, 15.12, 17.12 та 18.12.2019 

року  
Всього робочих змін: 5 

Місце надання послуг: м. Київ, вул. Мельникова, 42/ локація для здійснення 
зйомок: Київський Палац Спорту 
Технічні характеристики, кількість та комплектація обладнання: 
 

№ Найменування 
обладнання  

Основні технічні 
характеристики 

Обладнання, що пропонує 
Учасник 

К-ть 
метрі
в в 
зміну 

К-
сть 
змін  

1 Капи для захисту 
кабелів від 
механічного 
впливу  

Капи, які 
дозволяють  

прокласти кабелі по 
мінімум 2 окремим 
каналам загальним 

поперечним 
січенням мінімум 40 

кв. см 

 

100 5 

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

 


