ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
технічної специфікації та очікуваної вартості закупівлі послуг з прямої
трансляції заходів, організатором яких є
Український культурний фонд
(закупівля UA-2022-02-18-013914-b)
1. Визначення потреби у послузі передбачена
необхідністю забезпечення максимального охоплення та належної
поінформованості про діяльність УКФ в часи пандемії коронавірусу у зв’язку з
встановленими обмеженнями щодо кількості можливих учасників заходів.
2. Опис предмету закупівлі із зазначенням технічних та якісних
характеристик
Забезпечення якісної прямої трансляції заходів УКФ одночасно як у
соціальній мережі Facebook, так і на сторінці Фонду у Youtube щонайменше 4
камерами з можливістю реагувати на коментарі глядачів та відповідати на їх
питання у прямому ефірі.
Попередня сукупна тривалість заходів - 23 години прямого ефіру.
Технічні вимоги до послуги:
Відеокамери, світло і звук:
для заходу з кількістю учасників до 200 осіб - щонайменше 4 камери,
укомплектованих штативами;
для заходу з кількістю учасників більше 200 осіб – щонайменше 5 камер,
одна з яких не є статичною;
якість відео щонайменше у форматі Full HD (Full High Definition) з
роздільною здатністю 1920 × 1080 пікселів та частотою кадрів не менш 24/сек з
можливістю відтворення прямої трансляції на всіх типах пристроїв;
освітлювальна техніка для якісного освітлення учасників прямої
трансляції;
щонайменше один ручний мікрофон;
мікрофони петличні надаються організатором трансляції.
Персонал:
кількість операторів має відповідати кількості камер;
кількість режисерів ПТС має відповідати кількості залів (якщо захід
відбувається у декількох залах одночасно);
щонайменше один звукоінженер (на одну залу);
обов’язкова наявність професійного оператора-постановника для
світлового оформлення знімальної локації.
Візуальні ефекти під час трансляції:
а) підготовка пакету графічного оформлення ефіру трансляції, що
включає:

виготовлення анімованої плашки під титр (спливаюча плашка, текст – на
підставі заявки);
виготовлення анімованої заглушки з логотипом УКФ або заходу УКФ
(здійснення анімації логотипу/назви заходу, хрономертаж до 10 с);
б) можливість під час трансляції виводу на екран відеороликів,
презентацій тощо зі збереженням зменшеного зображення спікера у правому
нижньому куту;
Інші вимоги:
налаштування та перевірка обладнання (тестовий запуск) щонайменше за
1,5 години до початку заходу;
пряма трансляція звуку з мікрофонів спікерів, його запис має відбуватися
одразу на плеєр трансляції;
моментальне відображення записів трансляцій на Youtube-каналі Фонду.
3. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі.
Розрахунок очікуваної вартості послуг проведено методом порівняння
ринкових цін, шляхом збору та аналізу загальнодоступної цінової інформації,
що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі. Очікувана вартість
предмету закупівлі склала 340 000 грн.

