Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(постанова Кабінету міністрів України від 16.12.2020 року № 1266)
КЗК «Центр культурних ініціатив»

КЗК «Центр культурних ініціатив» здійснює закупівлю в рамках «Комплексної міської програми
розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки».
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: ДК
021:20015:92310000-7 Послуги зі створювання та інтерпретування мистецьких і літературних
творів (Послуги із створення та показу театралізованої концертної програми, присвяченої Дню
міста Харкова 23 серпня 2021 року на майдані Свободи, місто Харків)
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:
1.
Показ повинен відбутися 23 серпня 2021 року о 19 годині 00 хвилин на Майдані Свободи,
місто Харків.
2.
Театралізована концертна програма має бути поставлена за оригінальним сценарієм.
Постановка повинна відповідати жанру «Театралізоване концертне шоу».
3.
У програмі мають обов’язково приймати участь: ведучий, актори, аніматори, хореографи.
4.
Музичний супровід концертної програми має відповідати заявленому жанру. Повинен бути
виконаний професійний студійний запис фонограм.
5.
Загальна кількість учасників програм має бути понад 120 осіб без урахування
адміністративної та технічної групи.
6.
Театралізована концертна програма повинна відповідати естетичним вимогам, пластичні
рішення мають бути різноманітним та цікавим, відповідати сюжету та музичному задуму
постановки.
7.
У постановці повинні використовуватись хореографічні елементи, поставлені
професійними хореографами.
8.
Світлове рішення театралізованої концертної програми має бути високопрофесійним та
художнім, відповідати атмосфері епізодів. Усі світлові зміни повинні відповідати задуму
постановки, мають бути використані сучасні сценічні спецефекти.
9.
Кількість епізодів концертної програми має бути не менш 7 (семи), в кожному з яких
беруть участь не менше ніж 20 артистів та не менш 5 інтерактивних епізодів за участю акторів
розмовного жанру і аніматорів.
10.
Костюми, що будуть використані у театралізованій концертній програмі, мають бути
яскраві, епатажні.
11.
Художньо-образне рішення повинно відповідати загальному задуму заходу і відповідати
місцю дії, бути сценічною, вписуватись в габарити сцени.
З уваги на масштабність заходу та згідно з творчими вимогами, переможець, працюючи над
постановкою, повинен мати сформовану постановочну групу у складі: режисер-постановник,
хореографи-постановники, сценарист, художник-постановник, а також професійну акторську
групу.
Очікувана вартість закупівлі розрахована у межах затверджених кошторисних призначень та
обсягів фінансування на 2021 рік
Очікувана вартість предмета закупівлі: 365000,00 грн. з ПДВ
Очікувана вартість предмету закупівлі визначена на підставі закупівельних цін попередніх
власних закупівель так і ціни відповідних закупівель минулих періодів, інформація про які
міститься в електронній системі закупівель «Prozzoro», з урахуванням індексу інфляції.
Розмір бюджетного призначення: 365000,00 грн.

