
Обгрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-08-03-009590-a

Код ДК 021:2015:98110000-7 – «Послуги підприємницьких, професійних та
спеціалізованих організацій».

Назва предмета закупівлі: послуги з виготовлення та встановлення студійної
декорації, згідно розробленої 3D моделі, для реалізації цілей проектів ТО «Суспільна
студія» та ТВО «UA: КУЛЬТУРА» в приміщенні будівлі АТ «НСТУ» за адресою:
м. Київ, вул. Хрещатик, 26.

Очікувана вартість закупівлі: 4 050 000,00 грн. (включаючи ПДВ, якщо
учасник торгів платник ПДВ).

Вид закупівлі: спрощена закупівля.

Джерело фінансування: грантові кошти.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: У
зв'язку з пошкодженням приміщень апаратно-студійного комплексу телецентру
«Олівець» (вул. Ю. Іллєнка, 42) внаслідок військової агресії Російської Федерації проти
України, з метою забезпечення умов безперебійного телевиробництва якісного
контенту, в тому числі прямоефірного, дирекцією телебачення АТ «НСТУ» шляхом
переміщення виробничо-студійних потужностей з вул. Ю. Іллєнка, 42 на вул.
Хрещатик, 26, що надасть можливість забезпечити відповідні умови для роботи
творчо-технічного колективу та дозволить забезпечити виробництво контенту, що
охоплює інформацію про події в Україні, в тому числі і гуманітарні, а також
інтерв'ю/аналітичних програм, що висвітлюють війну в Україні та пов'язані з нею
питання та щоденного контенту, що публікується на власних сторінках соціальних
мереж АТ «НСТУ» на якісному, світовому рівні, а також з метою забезпечення безпеки
приміщень та працівників розташованих на вул. Хрещатик, 26, враховуючи що АТ
«НСТУ» є об’єктом державної власності, що мають стратегічне значення для економіки
і безпеки держави відповідно до Постанови КМУ від 04.03.2015 «Про затвердження
переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і
безпеки держави» (зі змінами), керуючись положеннями Постанови Кабінету Міністрів
України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних
закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (зі змінами), виникла
потреба провести закупівлю послуг з виготовлення та встановлення студійної декорації,
згідно розробленої 3D моделі, для реалізації цілей проектів ТО «Суспільна студія» та
ТВО «UA: КУЛЬТУРА» в приміщенні будівлі АТ «НСТУ» за адресою: м. Київ,
вул. Хрещатик, 26.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі були визначені відповідно
виробничих потреб замовника, з урахуванням 3D-моделі студійної декорації та
загальної план-схеми студійної декорації, ескізів майданчиків студійної декорації,
інформаціії щодо матеріалів оздоблення, розміщення тонкошовних екранів, реквізиту
та експлікації, які були розроблені на замовлення АТ «НСТУ».

Обгрунтування вартості предмета закупівлі: орієнтовну вартість сформовано з
урахуванням закупівельних цін попередніх закупівель



(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-09-009004-c,
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-10-008048-a), коефіцієнту інфляції
(https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/) та зміни курсу іноземних валют,
а також з урахуванням збільшення цін, у зв’язку із з введенням воєнного стану з 24
лютого 2022 року, причиною якого стала військова агресія російської федерації проти
України, на закупівлю матеріалів та оплату послуг, включаючі транпортні та інші
витрати.

Директор департаменту телевиробництва
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