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Вих. № 18 від 14 березня 2018 р. 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ* 

 Фізична особа-підприємець (III-ї групи) Цирульнєва Оксана Анатоліївна, надає свою 
тендерну пропозицію (технічну частину) на надання «Послуг фотографів і супутні послуги 
(Комплекс технічних послуг по забезпеченню фотозйомки змагань)», згідно з вимогами 
Замовника . 

№ 
п/п 

Найменування послуги 
 

Одиниця 
виміру  

Кількість Ціна  за одиницю 
без ПДВ (грн.)* 

Сума без 
ПДВ 

(грн.)* 
1. Комплекс технічних послуг по 

забезпеченню фотозйомки 
змагань 

послуга 1 31 849,00 31 849,00 

 
Ціна Послуги складає: 31 849 грн. 00 коп. (Тридцят ь одна т исяча вісімсот  сорок дев’ят ь  
грн.  00  коп.) без ПДВ. 
 
Ціна Послуги складає: ______________ грн. ______ коп. (прописом____ грн. ______ коп.) з 
ПДВ, в тому числі ПДВ ______________ грн. ______ коп.** 
 
Примітки: 
* Ціна та сума мають бути відмінними від 0,00 грн., після коми повинно бути не більше двох знаків. 
** Заповнюється Учасниками – платниками ПДВ. 
 

ПЕРЕРАХУНОК ЦІНИ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА - НЕ ПЛАТНИКА ПДВ  
(ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АУКЦІОНУ) (не зазначається в договорі ) 

 
Ціна пропозиції,  перерахована у гривні, згідно формули (механізму, способу) перерахунку ціни 
пропозиції, визначеного цими Умовами закупівлі: ціна пропозиції учасника в «грн. без ПДВ», до якої 
додається ПДВ в розмірі 20%. 
(в таблиці вказати конкретні значення) 
Ціна пропозиції, що зазначена в системи 
 (збільшена на 20%), грн.  

Ціна пропозиції, грн. без ПДВ 

Вказати ціну пропозиції в грн. збільшену на 20% Вказати ціну пропозиції в грн. без ПДВ 
 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, та можуть бути завірені 
печаткою (за умови її використання) 

 
ФОП Цирульнєва Оксана Анатоліївна         
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Вих. № 21 від 14 березня 2018 р. 
 

ЛИСТ 
Інформація про відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям, 

встановленим Замовником 
 

1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази 
Даним Листом підтверджуємо наявність досвіду виконання договору, аналогічного 

предмету закупівлі, а саме:  

1.1 Устаткування для здійснення фото-зйомки 
Основними засобами фото-зйомки Учасника є фотокамери, які повністю 

Відповідають всім вимогам п. IV «Вимоги до устаткування фото-зйомки» Додатку 1 
«Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі», 
а саме: 

№ з/п Найменування Кількість (шт.) Характеристики 
1 Nikon D810 1 Матриця: КМОН, 35.9 x 24.0 мм (формат FX 

Nikon) / Загальна кількість пікселів: 36.3 млн. 
Світлочутливість 64 - 12 800 одиниць ISO з 
кроком 1/3, 1/2 або 1 EV.  

2 Nikon D750 2 Матриця КМОП, 35.9 x 24.0 мм, 24.3 Мп / 
Об'єктив AF-S NIKKOR 24-85mm f / 3.5-4.5G 
ED VR / Зум: 5х / підтримка карт пам'яті SD / 
SDHC / SDXC 

 
1.2 Устаткування та програмне забезпечення для обробки фото-матеріалів 
Основними засобами обробки фото-матеріалів, які дозволяють надати послуги у 

повної відповідності до п. V «Вимоги до обробки фото-матеріалів» Додатку 1 «Інформація 
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі», є 
комп’ютерна техніка та програмне забезпечення, а саме: 

№ з/п Найменування Кількість (шт.) Характеристики 
1 Станція обробки 

електронних 
зображень 

1 Процесор: Intel Core i7-6700K 4×4.0GHz 
(Skylake); 
Материнська плата: MSI Z170A Gaming M5; 
Відеокарта: MSI GTX1060 Gaming X 6Gb; 
Охолодження: Noctua NH-U9B; 
Оперативна пам’ять: Hyper X Fury DDR4 2133 
MHz. 32Gb; 
SSD: Samsung 850 EVO 250Gb; 
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HDD: Seagate 2Tb + Western Digital 2Tb 
Корпус: Sharkoon midi ATX 
Блок живлення: Thermaltake Berlin 630W 

2 Операційна система 
Windows 8.1 Pro 64 

1 Ліцензія K055264 s/n 9994-819-146-759 
X1808791 від 30.12.2014 

3 Програмне 
забезпечення Adobe 
Photoshop Express 

1 Вільна від ліцензування web-based версія Adobe 
Photoshop, який має базовий функціонал Adobe 
Photoshop та перелік додаткових інструментів 
(але не має функції роботи із шарами). 
Інтегрований з фотохостингами. 
Кросплатформений. 

 
1.3 Інше устаткування для забезпечення процедури надання послуг 
Учасник має в розпорядженні освітлювальне обладнання (спалахи, тощо), яке є, в разі 

потреби, може забезпечити додаткове освітлення при фотозйомці. 
На вимогу п. VIII. Вимоги до процедури надання послуг Додатку 1 «Інформація про 

необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі», повідомляємо, 
що для забезпечення транспортування устаткування та проїзда на місце проведення 
фотозйомки, Учасник має у спів-власності особистий транспорт – автомобіль HYUNDAI 
SantaFe, державний номер АА7973СТб Технічний паспорт AAC668536, який підтверджує 
право власності, виданий ВРЕР-7 УДАІ в м. Києві. 

2. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання договору, 
аналогічного предмету закупівлі 
Даним Листом підтверджуємо наявність досвіду виконання договору, аналогічного 

предмету закупівлі, а саме: 
Договір Дата Предмет Договору Назва Контрагенту 

Договір № 34/5 21.07.2017 

ДК 021:2015 – 9211 Послуги з 
виробництва кіно- та відео- 
продукції, а саме: створення відео-
ролику про Державну науково-
технічну бібліотеку України 

Державна науково-технічна 
бібліотека України 

Копії Договору № 34/5 від 21.07.2017 та Акту № 1 до Договору № 34/5 від 
28.07.2017, Листа-відгук Замовника від 13.03.2018 № 58 додаємо. 

 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, та можуть бути 

завірені печаткою (за умови її використання) 
 

ФОП Цирульнєва Оксана Анатоліївна         
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ДОДАТОК 4 
 

 

 

 

 

 

Україна, 03083, Київ, 
Провулок Моторний, 5-7, офіс 44, 
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Вих. № 38 від 14 березня 2018 р. 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ* 

 Фізична особа-підприємець (III-ї групи) Цирульнєва Оксана Анатоліївна, надає свою 
тендерну пропозицію (технічну частину) на надання «Послуги відео на замовлення (Комплекс 
технічних послуг відео-зйомки церемонії відкриття та закриття Чемпіонату світу)», згідно з 
вимогами Замовника . 

№ 
п/п 

Найменування послуги 
 

Одиниця 
виміру  

Кількість Ціна  за одиницю 
без ПДВ (грн.)* 

Сума без 
ПДВ 

(грн.)* 
1. Комплекс технічних 

послуг відеозйомки церемонії 
відкриття та закриття 

Чемпіонату світу 

послуга 1 23 849,00 23 849,00 

 
Ціна Послуги складає: 23 849 грн. 00 коп. (Двадцят ь т ри т исячі вісімсот  сорок дев’ят ь  
грн.  00  коп.) без ПДВ. 
 
Ціна Послуги складає: ______________ грн. ______ коп. (прописом____ грн. ______ коп.) з 
ПДВ, в тому числі ПДВ ______________ грн. ______ коп.** 
 
Примітки: 
* Ціна та сума мають бути відмінними від 0,00 грн., після коми повинно бути не більше двох знаків. 
** Заповнюється Учасниками – платниками ПДВ. 
 

ПЕРЕРАХУНОК ЦІНИ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА - НЕ ПЛАТНИКА ПДВ  
(ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АУКЦІОНУ) (не зазначається в договорі ) 

 
Ціна пропозиції,  перерахована у гривні, згідно формули (механізму, способу) перерахунку ціни 
пропозиції, визначеного цими Умовами закупівлі: ціна пропозиції учасника в «грн. без ПДВ», до якої 
додається ПДВ в розмірі 20%. 
(в таблиці вказати конкретні значення) 
Ціна пропозиції, що зазначена в системи 
 (збільшена на 20%), грн.  

Ціна пропозиції, грн. без ПДВ 

Вказати ціну пропозиції в грн. збільшену на 20% Вказати ціну пропозиції в грн. без ПДВ 
 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, та можуть бути завірені 
печаткою (за умови її використання) 

 
ФОП Цирульнєва Оксана Анатоліївна         
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Вих. № 31 від 14 березня 2018 р. 
 

ЛИСТ 
Інформація про відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям, 

встановленим Замовником 
 

1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази 
Даним Листом підтверджуємо наявність досвіду виконання договору, аналогічного 

предмету закупівлі, а саме:  

1.1 Устаткування для здійснення звукозапису 
Основними засобами запису звуку Учасника є окремі мікрофони та мікрофони відео-

камер, які повністю Відповідають всім вимогам п. IV «Вимоги до устаткування 
звукозапису» Додатку 1 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні 
характеристики предмета закупівлі», а саме: 

№ з/п Найменування Кількість (шт.) Характеристики 
1 Мікрофоон  

Trust Radi USB All-
round 
 

3 Запис звуку в режимі 16 bit (48 кГц) з лінійною 
імпульсно-кодовою модуляцією 

2 Мікрофон відео-
камери Canon XA11 

1 Ззапис звуку в режимі 16 bit (48 кГц) з лінійною 
імпульсно-кодовою модуляцією 

3 Мікрофон відео-
камери Canon 
Legria HF G40 

2 Запис звуку в режимі 16 bit (48 кГц) з лінійною 
імпульсно-кодовою модуляцією 

 
1.2 Устаткування для здійснення відео-зйомки 
Основними засобами выдео-зйомки Учасника є відео-камери, які повністю 

Відповідають всім вимогам п. V «Вимоги до устаткування відео-зйомки» Додатку 1 
«Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі», 
а саме: 

№ з/п Найменування Кількість (шт.) Характеристики 
1 Canon XA11 

 
1 Матриця: 1/2.84" датчик HD CMOS PRO 

Загальна кількість пікселів: 3.09 Mpix (2208 x 
1398) 
Фокусна відстань: 3.67-73.4 мм (еквівалент для 
35-мм плівки: 28.8-576 мм) 
Мінімальна відстань фокусування: 60 см (на 
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всьому діапазоні зміни фокусної відстані); 10 
мм (ширококутне встановлення МАКРО) 
Вбудований нейтральний фільтр з різними 
градаціями 
Керування діафрагмою: Кільце керування; 
повністю автоматичний режим 
Діапазон значень діафрагми: f1.8 - f16 
Діаметр фільтра: 58 мм 
Елементи/групи об'єктива: 12/10 
Динамічний стабілізатор зображення і 
посилений стабілізатор зображення, 
стабілізація зображення на 5 осям 
Зум: 20-кратний оптичний 
Цифровий зум/телеконвертер: 2-кратне з 
цифровим телеконвертером, 400-кратне з 
цифровим зумом 

2 Canon Legria HF 
G40 
 

2 Матриця: 1/2.84” датчик HD CMOS PRO 
Загальна кількість пікселів: 3.09 Mpix 
(2208x1398) 
Фокусна відстань: 3.67 - 73.4 мм 
Еквівалент фокусної відстані для 35-мм плівки: 
26.8 - 576 (без режиму Dynamic IS)/28.8 - 576 (з 
режимом Dynamic IS) 
Максимальна діафрагма: f1.8 - f2.8 
Тип діафрагми: 8-пелюсткова діафрагма з 
круглим отвором 
Мінімальна відстань фокусування: 10 мм 
Оптичний стабілізатор зображення 
Система інтелектуальної стабілізації 
зображення 
Зум: Оптичний: 20-кратний; Цифровий: 400-
кратний 

 
1.3 Устаткування для здійснення аеро-зйомки 

Основними засобами аеро-зйомки, які дозволяють надати послуги у повної 
відповідності до п. VІ «Вимоги до устаткування аеро-зйомки» Додатку 1 «Інформація про 
необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі», є квадрокоптери, 
а саме: 

№ з/п Найменування Кількість (шт.) Характеристики 
1 Квадрокоптер  

DJI Inspire 2 
1 - тривалість польоту на одному заряді 

акумулятору – не менш 30 хвилин; 
- швидкість зльоту не менш ніж 5 м/с; 
- швидкість зниження не менш ніж 3 м/с; 
- швидкість польоту не менш ніж 60 км/г; 
- максимальний кут нахилу не менш ніж 40°; 
- максимальна кутова швидкість не менш ніж 

200 °/с; 
- відстань виявлення об’єктів від 0.7 м до 15 м; 
- робоча температура від 0°C до 40°C. 

Камери: 
 витримка1/25 - 1/8000с (електронний затвор); 

ISO: відео:100-3200 (авто), 100 - 6400 (ручний 
режим), фото:100 - 3200 (авто), 100 - 12800 
(ручний режим);  
- матриця не менш 1/2.3"з розподільчою 

здатністю не менш 2.07 Мpix (1920 x 1080); 
- режим відео-зйомки 1920 x 1080 

(24/25/30/48/50/60/120 кадрів в секунду); 
- об’єктив: f/2.2 (35-мм еквівалент), 20 мм 78 

градуса кут огляду; 

2 Квадрокоптер  
DJI Phantom 4 PRO 

2 

5



- діапазон: 100-3200 (відео), 100-1600 (фото); 
- діапазон витримки: від 8 с до 1/8000с; 
- кут зйомки не менш 70°, ширококутний 

FOV; 
- режими зйомки: поодинокі знімки, серійна 

зйомка 3/5/7 кадрів; 
- автоматичний брекетинг експозиції: 3/5 

кадрів, брекетинг с шагом 0.7; 
- тайм-лапс: (уповільнення120 кадрів/с); 

 бітрейт відео до 60 Мбит/с. 
 

1.4 Устаткування та програмне забезпечення для обробки відео-матеріалів 
Основними засобами обробки фото-матеріалів, які дозволяють надати послуги у 

повної відповідності до п. V «Вимоги до обробки відео-матеріалів» Додатку 1 «Інформація 
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі», є 
комп’ютерна техніка та програмне забезпечення, а саме: 

№ з/п Найменування Кількість (шт.) Характеристики 
1 Станція обробки 

електронних 
зображень 

1 Процесор: Intel Core i7-6700K 4×4.0GHz 
(Skylake); 
Материнська плата: MSI Z170A Gaming M5; 
Відеокарта: MSI GTX1060 Gaming X 6Gb; 
Охолодження: Noctua NH-U9B; 
Оперативна пам’ять: Hyper X Fury DDR4 2133 
MHz. 32Gb; 
SSD: Samsung 850 EVO 250Gb; 
HDD: Seagate 2Tb + Western Digital 2Tb 
Корпус: Sharkoon midi ATX 
Блок живлення: Thermaltake Berlin 630W 

2 Операційна система 
Windows 8.1 Pro 64 

1 Ліцензія K055264 s/n 9994-819-146-759 
X1808791 від 30.12.2014 

3 Програмне 
забезпечення 
OpenShot 

1 Вільний від ліцензування аналог Adobe 
Premiere з відкритим кодом (Open Source) 

4 Програмне 
забезпечення 
ShotCut 

1 Вільний від ліцензування аналог Adobe 
Premiere з відкритим кодом (Open Source) 

 
1.5 Інше устаткування для забезпечення процедури надання послуг 
Учасник має в розпорядженні освітлювальне обладнання (спалахи, тощо), яке є, в разі 

потреби, може забезпечити додаткове освітлення при фотозйомці. 
На вимогу п. VIII. Вимоги до процедури надання послуг Додатку 1 «Інформація про 

необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі», повідомляємо, 
що для забезпечення транспортування устаткування та проїзду на місце проведення 
фотозйомки, Учасник має у спів-власності особистий транспорт – автомобіль HYUNDAI 
SantaFe, державний номер АА7973СТб Технічний паспорт AAC668536, який підтверджує 
право власності, виданий ВРЕР-7 УДАІ в м. Києві. 

2. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання договору, 
аналогічного предмету закупівлі 
Даним Листом підтверджуємо наявність досвіду виконання договору, аналогічного 

предмету закупівлі, а саме: 
Договір Дата Предмет Договору Назва Контрагенту 

Договір № 34/5 21.07.2017 
ДК 021:2015 – 9211 Послуги з 
виробництва кіно- та відео- 
продукції, а саме: створення відео-

Державна науково-технічна 
бібліотека України 

6

https://www.photoshop.com/express/landing.html


ролику про Державну науково-
технічну бібліотеку України 

Копії Договору № 34/5 від 21.07.2017 та Акту № 1 до Договору № 34/5 від 
28.07.2017, Листа-відгук Замовника від 13.03.2018 № 58 додаємо. 

 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, та можуть бути 

завірені печаткою (за умови її використання) 
 

ФОП Цирульнєва Оксана Анатоліївна         
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