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Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Для оперативного та широкого інформування глядацької аудиторії про
важливі події в Україні та світі, у сучасному телевиробництві вкрай важливо
мати та використовувати ліцензований доступ до фото- та відеобанку, що
містить оперативний контент у форматі фото- та відеоматеріалів, в тому числі
архівних, що постійно наповнюється та оновлюється. Фотоконтент допомагає
урізноманітнити сюжет та цікаво подати інформацію аудиторії. Фотобанки, як
правило, містять фото- та відеоконтент до кожної значущої події як в України,
так і світі, кожна фотографія та відео мають відповідні авторські права та
захищена від несанкціонованого використання. Тому, як правило, для захисту
прав авторів та правомірного використання фото та відео, створено ексклюзивні
фото- та відео- банки.

Міжнародна контент-платформа Getty Іmages є визнаним світовим
лідером на ринку візуальних комунікацій, із загальним обсягом цифрового
контенту понад 300 млн.од., розміщеного на сайті www.gettyіmages.com. Getty
Іmages представлена офіційно на території України компанією ТОВ «ГЛОБАЛ
ІМІДЖЕС ЮКРЕЙН».

ТОВ «ГЛОБАЛ ІМІДЖЕС ЮКРЕЙН», як представник Getty Іmages,
представляє ексклюзивний відеобанк, у якому є креативний тематичний контент,
новинні та архівні відео, та ексклюзивний фотобанк, де висвітлюється
міжнародні спортивні, культурні та інші події, та які не поширюється жодним
іншим представником на території України.

Компанія Getty Іmages є офіційним партнером всесвітньо відомих
компаній -професійних виробників кіно- та телевізійного- відео контенту, як
BBC Creatіve, Unіversal Studіos, Corbіs Vіdeo, Dіscovery Access, Paramount
Pіctures, Sony Pіctures Entertaіnment, Warner Bros. Entertaіnment та інш. авторів з
усього світу.
Крім того в базі новинного відео Getty Іmages представлено новинне висвітлення
від світових виробників - BBC Motіon Gallery, Barcroft Medіa Vіdeo, ABC News,



Anadolu Agency, Bloomberg, CBS Medіa Group, ІTN , Kyodo News, NBC News, PA
Medіa, Hearst Newsreel, Sky News, MedіaNews Group, NurPhoto Footage. Також,
ми пропонуємо доступ до архівних відео створеним з моменту створення відео
зйомки, як такої - включаючи історичні відео фрагменти військових дій,
важливих політичних діячів минулого і сьогодення.

Getty Images є офіційним партнером таких міжнародних спортивних
організацій, як Міжнародного Олімпійського комітету, UEFA, FIFA, NBA, NHL,
Formula 1, ATP-tour, Англійської Прем'єр Ліги, професійної футбольної ліги
Іспанії, і Італії, ключових футбольних клубів (як FC Barcelona, Juventus FC,
Liverpool FC, Manchester United, Real Madrid).

Наприклад, в межах спортивного фотобанку Getty Images здійснюється
щорічно новинне висвітлення понад 50 тисяч спортивних подій по всьому світу,
таких як, міжнародний футбольний турнір EURO, Зимові та Літні Олімпійські
Ігри, міжнародний футбольний турнір FIFA, хокейний чемпіонат NHL,
міжнародні тенісні турніри, змагання з боксу і легкої атлетики і багато іншого.
Ліцензоване використання креативних фото та відео матеріалів Getty Іmages дає
можливість істотно знизити витрати на власне фото та відео виробництво, так як
в базі Getty Іmages представлені зйомки безліч креативних ситуацій необхідних
для оформлення ефірних промо, новинних анонсів, заявкових планів, новинних
ранкових шоу, документальних передач тощо.

ТОВ «ГЛОБАЛ ІМІДЖЕС ЮКРЕЙН», як офіційний представник компанії
Getty Images на території України, надає повне правове і документальне
забезпечення згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»
щодо санкціонованого використання відео, що належить компанії Getty Images,
що підтверджується Угодою про ліцензування цифрових матеріалів та надання
маркетингових послуг від 01 вересня 2019 року між ТОВ «ГЛОБАЛ ІМІДЖЕС
ЮКРЕЙН» та Getty Images International та листом-підтвердження прав ТОВ
«ГЛОБАЛ ІМІДЖЕС ЮКРЕЙН».

Таким чином, укладення договору з ТОВ «ГЛОБАЛ ІМІДЖЕС ЮКРЕЙН»
дасть змогу АТ «НСТУ» уникнути несанкціонованого використання сторонніх
фото- та відеоматеріалів для виробництва телевізійних та WEB/SMM проєктів
АТ «НСТУ».

З огляду на зазначене, з метою забезпечення виробництва телевізійних
проєктів дирекції телебачення, а саме: ТО «Суспільна студія» ТВО «UA:
Перший» та ТВО «UA: КУЛЬТУРА», а також проєктів дирекції регіонального
мовлення, дирекції інформаційного мовлення, дирекції цифрового мовлення,
управління «Координаційний центр мовлення національних меншин» та
департаменту стратегічного планування, на якісному сучасному міжнародному
рівні та з метою захисту прав інтелектуальної власності, виникла потреба
провести переговорну процедуру закупівлі невиключних прав на використання
фотографічних творів та відеотворів для TV- та WEB-проєктів АТ «НСТУ»,
відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні
закупівлі», а саме переговорна процедура закупівлі застосовується замовником
як виняток у разі, якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані,
поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання у випадку
коли існує необхідність захисту прав інтелектуальної власності.



Обгрунтування вартості предмета закупівлі: орієнтовану вартість закупівлі
визначено у урахуванням вартості минулорічної закупівлі та з урахуванням наявності
відповідного фінансування закупівлі.

Від ініціаторів закупівлі:

Продюсер креативний  ТВО «UA: КУЛЬТУРА»
дирекції телебачення                                             __________/Ю. Дичук/

Продюсер виконавчий ТО «Суспільна студія»
ТВО «UA: ПЕРШИЙ» дирекції телебачення      __________/Н. Загуменна/

Директор департаменту маркетингу та реклами
дирекції телебачення                                              ___________/С. Кривошея/

Головний продюсер
регіонального мовлення                                        ______________/М. Фрєй/

Головний продюсер
інформаційного мовлення                                     ____________/А. Карякіна/

Начальник управління «Координаційний центр
мовлення національних меншин»                      _______________/А. Гудима/

Головний продюсер
цифрових платформ                                              _______________/М. Єрмак/

Головний дизайнер мультимедійних
об’єктів управління дизайну
департаменту стратегічного маркетингу _________________/М. Лесняк/


