ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-04-09-002406-a

Найменування замовника:

Комунальне підприємство "Муніципальна телевізійна
мережа"

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або
територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:

24905384

Місцезнаходження замовника:

вул. Приходська , 60, Запоріжжя, Запорізька область, 69095,
Україна

Вид предмета закупівлі:

Послуги

Узагальнена назва предмета закупівлі:

Невиключне право на використання (ліцензію) Творів (код
згідно ДК 021:2015 - 92120000-8 «Послуги з
розповсюдження кіно- та відеопродукції»)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:92120000-8: Послуги з розповсюдження кінота відеопродукції

ЛОТ 1 — ФОП Бережков К.Б.
Hазва предмета закупівлі

Коди та назви
відповідних
класифікаторів предмета
закупівлі і частин
предмета закупівлі
(лотів) (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

Невиключне право на
використання (ліцензію) Творів
(код згідно ДК 021:2015 92120000-8 «Послуги з
розповсюдження кіно- та
відеопродукції»)

ДК 021:2015: 92120000-8
— Послуги з
розповсюдження кіно- та
відеопродукції

1 послуга

вул.Сєдова,
буд.5,
Запоріжжя,
Запорізька
область, 69035,
Україна

від 01 травня
2021
до 01 травня
2022

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія
Надання послуг

Опис

Тип оплати

Період, (днів)

Тип днів

Розмір оплати, (%)

Пiсляоплата

10

Робочі

100

Інформація про учасника (учасників):

Найменування
постачальника
товарів,
виконавця
робіт чи
надавача
послуг

Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або
реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та офіційно повідомили про це
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у
паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи
надавача послуг

Місцезнаходження
та контактні
номери телефонів
учасника
(учасників), з
яким (якими)
проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

Фізична особапідприємець
Бережков
Кирило
Борисович

2842714911

04208, Україна,
Київська область,
Київ, проспект
Георгія Гонгадзе,
будинок 18-Д,
квартира 68

48 060
UAH

+380503302412
Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України
“Про публічні закупівлі”
Необхідність захисту прав інтелектуальної власності
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні,
технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури
закупівлі
Відповідно до частини другої статті 40 Закону України від 25.12.2015 року № 922-VIII «Про публічні закупівлі» зі
змінами 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 за наявності
одного з таких випадків: предмет закупівлі полягає у створенні або придбанні витвору мистецтва або художнього
виконання; існує необхідність захисту прав інтелектуальної власності.
Аудіовізуальний твір – твір, що фіксується на певному матеріальному носії. Видами аудіовізуального твору є
кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, слайдофільми тощо, які можуть бути ігровими, анімаційними
(мультиплікаційними), неігровими чи іншими згідно з нормами статті 1 Закону України від 23.12.1993 № 3792-ХІІ
«Про авторське право і суміжні права» зі змінами.
Відповідно до статті 3 Закону України від 13.01.1998 р. № 9/98-ВР «Про кінематографію» фільм – це аудіовізуальний
твір (у тому числі телевізійні серіали та їх окремі серії), що складається з епізодів, поєднаних між собою творчим
задумом і зображувальними засобами, та є результатом спільної діяльності його авторів, виконавців і виробників.
Також статтею 15 цього Закону встановлено, що право на розповсюдження і демонстрування національних та
іноземних фільмів на всіх видах носіїв зображення надається суб’єктам кінематографії центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії. Документом, який засвідчує це право та
визначає умови розповсюдження і демонстрування, є державне посвідчення на право розповсюдження і
демонстрування фільмів. Фільми, на які видані державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування,
вносяться до державного реєстру фільмів.
Згідно з пунктом 1 Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. № 1315 (далі – Положення), державне
посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів (далі - прокатне посвідчення) запроваджено з
метою регулювання розповсюдження і демонстрування на території України всіх видів вітчизняних та іноземних
фільмів.
Пунктом 3 Положення встановлено, що прокатне посвідчення видається Держкіно юридичній або фізичній особі,
яка відповідно до законодавства є суб'єктом підприємницької діяльності. Відповідно до пункту 4 Положення
прокатне посвідчення дає право розповсюджувати і демонструвати на території України всі види фільмів,
вироблених в Україні та за її межами, розповсюджувачам (дистриб’юторам, прокатникам), кіновидовищним
закладам, прокатним пунктам відеокасет, торговельним підприємствам, підприємствам з тиражування, а також
телеорганізаціям, у тому числі кабельному телебаченню, незалежно від форми власності.

