ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2021-01-12-002893-a

Найменування замовника:

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ "ХОКЕЙНИЙ КЛУБ "МАРІУПОЛЬ"

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

43816736

Місцезнаходження замовника:

87515, Україна, Донецька обл., місто Маріуполь,
вул.Нільсена Архітектора, будинок 35-А

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

Віталій Рижков, +380980480339,
hmariupol@gmail.com

Вид предмета закупівлі:

Послуги

Узагальнена назва предмета закупівлі:

Послуги з телевізійного висвітлення Хокейних
матчів, та діяльності школи хокею та фігурного
катання «ХК Маріуполь»

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:92220000-9: Телевізійні послуги

Назва предмета
закупівлі

Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі
(за наявності)

Кількість
товарів або
обсяг виконання
робіт чи
надання послуг

Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт чи
надання послуг

Строк поставки
товарів,
виконання робіт
чи надання
послуг

Послуги з телевізійного
висвітлення Хокейних
матчів, та діяльності
школи хокею та
фігурного катання «ХК
Маріуполь»

ДК 021:2015:
92220000-9 —
Телевізійні послуги

20 послуга

87515, Україна,
Донецька область,
Маріуполь, вул.
Нільсена
Архітектора,
будинок 35 – а,

до 31 липня 2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія
Поставка товару

Опис

Тип оплати

Період, (днів)

Тип днів

Розмір оплати, (%)

Пiсляоплата

30

Календарні

100

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис

Місцевий бюджет

350 000,00 UAH

Сума
350000 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

1 750,00 UAH

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

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

28 січня 2021 20:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його
надати):

0,00 UAH

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

відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій

відсутній , після завершення
електронного аукціону

Дата та час проведення електронного аукціону:

29 січня 2021 13:23

Строк, на який укладається рамкова угода:

відсутній

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду:

відсутня

Додаток №3

Тендерної документації

Технічне завдання
На Звкупівлю: Послуги з телевізійного висвітлення Хокейних матчів, та діяльності школи
хокею та фігурного катання «ХК Маріуполь»
Виконавець здійснює трансляцію з використанням спеціалізованої відеотехніки, в кількості
20 послуг, з наступними технічними характеристиками:
Відеомікшер:Blackmagic ATEM 1ME або аналог не гірше
Відеохаб:Blackmagic 12X12 або аналог не гірше
Сервер оперативних відеоповторів мінімум на 4 (бажано на 8 камер) з можливістю
уповільнення відтворення відео до 0,1 х.
Сервер оперативної ефірної графіки з можливістю управління (і коригування) одночасно 5-ю
незалежними таймерами + відтворення анімованих графічних 3D елементів c альфа-каналом.
Камери не нижче FullHD якості (6 шт.) + GoPro 4K.
Управління балансом і передачею кольору камер з центральної апаратної.
Двосторонній постійний зв'язок всіх операторів з центральною апаратною.
Односторонній зв'язок з ефірною апаратною каналу Хsport.
Можливість одночасної передачі до ефірної апаратної каналу Xsport двох незалежних
потоків відео (основного та резервного) з якістю не нижче 14 Мб/ с.
Аудиомикшер, підключений до ефірного тракту.
Виконавець повинен мати власний сайт з показниками не менше 1 млн. унікальних
відвідувачів та не менш ніж 2,5млн. переглядів сайту на місяць (надається статистика
GoogleAnalytics (скріншот сторінки)
Підтвердження в довільній формі про наявність власного Telegram – каналу.
Підтвердження про наявність сторінки FB (скріншот сторінки).
*В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретні торговельну марку чи
фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або
виробника, вважати вираз "або еквівалент".

