
«Послуги з виготовлення інформаційних відеороликів, відеоматеріалів»  

(92100000-2 - Послуги у сфері виробництва кіно- та відеопродукції  

(92111260-2 - Виробництво інформаційних відеоматеріалів)) 
Відкриті торги 

 

Номер процедури в електронній системі закупівель:UA-2022-02-23-010005-a 

Посилання на процедуру закупівлі: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-23-010005-a 

Розмір бюджетного призначення: 220 000,00грн. 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 220 000,00грн. 

 

Обґрунтування процедури: 

 

Мета надання послуг: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до 

потреб замовника з метою висвітлення діяльності Краматорської міської ради, її відокремлених 

підрозділів, Краматорського міського голови та його заступників.  

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 

№ 

з/п 

Технічні та якісні показники Вимоги замовника 

1 Види відеопродукції у вигляді Відеоролики у вигляді: сюжети, інтерв’ю, репортажі, 

тощо 

2 Загальний обсяг послуг за 

предметом закупівлі 

60 000 секунд 

3 Тривалість одного відеосюжету Не менше 60 секунд 

4 Тематичне спрямування Висвітлення діяльності Краматорської міської ради, її 

відокремлених підрозділів, Краматорського міського 

голови та його заступників 

5 Якість відео НD та Full HD 

6 Роздільна здатність 1280х720р, 1920х1080р 

7 Система відеозображення PAL 

8 Формат аудіо Стерео звук 

9 Мова відеосюжету Українська 

10 Умови виконання 1. Виконавець має забезпечити: 

- відповідність відеосюжетів загальноприйнятим 

журналістським стандартам: точність, достовірність, 

оперативність інформації тощо; 

- відповідність вимогам Закону “Про інформацію”, 

Закону України “Про засади державної мовної 

політики”, «Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про 

захист персональних даних», «Про авторське право і 

суміжні права», інших актів чинного законодавства 

України; 

- можливість проведення декількох зйомок одночасно 

(мінімум дві знімальні групи та одночасний монтаж 

декількох сюжетів); 

- за необхідністю оперативне реагування (до 30 

хвилин) на заявки Замовника; 

- можливість запису інформаційних матеріалів на 

електронні носії та до хмарного сховища; 

- ведення архіву створених відеоматеріалів та на 

вимогу Замовника надання архівних записів 



підготовлених інформаційних матеріалів; 

- коригування відеоматеріалів за бажанням Замовника 

необмежену кількість разів. 

2. Послуга надається наявним обладнанням Виконавця 

високої якості, що забезпечує повний цикл 

виробництва: підготовка, зйомка, монтаж та обробка 

для подальшого показу. 

11 Вимоги до об’єктів авторського 

права та майнових прав 

1. Створення відеороликів повинно відбуватися з 

додержанням вимог та норм Цивільного кодексу 

України, Закону України «Про авторське право і 

суміжні права» відносно об’єктів авторського права та 

майнових прав на ці об’єкти. 

2. Виконавець несе відповідальність за дотримання 

українського та міжнародного законодавства з охорони 

прав інтелектуальної власності. 

3. Виконавець гарантує урегулювання та дотримання 

авторських, суміжних чи інших прав третіх осіб при 

виконанні своїх зобов’язань. Всі пред’явлені в 

належному порядку майнові претензії Замовникові 

відносно дотримання авторських та/або суміжних прав 

в відеороликах підлягають урегулюванню 

безпосередньо Виконавцем. 

12 Вимоги до передачі прав 

власності 

Виконавець передає замовнику майнове право та право 

інтелектуальної власності на будь-який розроблений 

продукт, що був створений та пов’язаний з обсягом 

робіт, запланованих та визначених цією документацією 

та технічним завданням до Договору. 

 


