Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання
державних коштів»(зі змінами))
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань: Івано-Франківське обласне телебачення «Галичина», м. Івано-Франківськ,
вул. Грушевського, 21, 76004,код ЄДРПОУ:13641427.
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду Єдиним закупівельним словником( у
разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та
назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі
(лотів) (за наявності): ДК 021:2015 (64220000-4) Телекомунікаційні послуги з
розповсюдження в цифровому форматі (стандарти DVB-T2/MPEG-4) телевізійної
програми Замовника,а саме телевізійної програми "ГАЛИЧИНА" у повному обсязі та без
будь яких змін аудіо-візуального ряду на каналі мовлення багатоканальної телемережі.
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-01-06-002039-b.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Івано-Франківське обласне телебачення “Галичина” здійснює телевізійне мовлення згідно
ліцензії на мовлення виданої Національною радою України з питань телебачення і
радіомовлення серії НР № 01180-м від 19.09.2018р., оператором телекомунікацій є
ТОВ «ЗЕОНБУД». Отже, дане підприємство є єдиним можливим постачальником даної
послуги, у зв’язку з чим відсутня конкуренція на відповідному ринку даних послуг. Тому
керуючись п. 2 частини другої статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі». (далі –
Закон), а саме відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному
ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним
постачальником, за відсутності при цьому альтернативи, тендерним комітетом ІваноФранківського обласного телебачення «Галичина» прийняте рішення про застосування
переговорної процедури (скорочена) щодо закупівлі ДК 021:2015 (64220000-4)
телекомунікаційні послуги, крім послуг телефонного зв’язку і передачі даних» розповсюдження в цифровому форматі (стандарти DVB-T2/MPEG-4) телевізійної програми
Замовника, а саме телевізійної програми «ГАЛИЧИНА» (надалі – «Програма») у повному
обсязі та без будь-яких змін аудіо-візуального ряду на каналі мовлення багатоканальної
телемережі
5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення :
Розмір призначення складає 519 064,99 грн. (п’ятсот дев’ятнадцять тисяч шістдесят
чотири гривні 99 копійок) з ПДВ. Розрахунок вартості зроблено на підставі оплачених та
наданих послуг Учасником торгів у 2020 році та індексу інфляції.
6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість предмета закупівлі складає 519 064,99 грн.(п’ятсот дев’ятнадцять
тисяч шістдесят чотири гривні 99 копійок) з ПДВ згідно протоколу проведення переговорів
від 06.01.2021р. між представниками ОТБ «Галичина та ТОВ «Зеонбуд».

