МГО «Київський економічний інститут»
в рамках реалізації Проекту
«Підтримка реформ у сільському господарстві
та земельних відносинах»
Грант фонду інституційного розвитку № ТF 016590
оголошує запит цінових пропозицій на надання послуг
з
проведення онлайн-трансляції відео конференції
«People Matter: Quality of Life and Population Wellbeing in PostTransition Economies», здійснення її запису та виготовлення
звітного ролика

Місце проведення конференції: м. Київ готель Хілтон, зала Даллас
Дата проведення:
14-15.09.2017

Просимо надати Вашу цінову пропозицію відповідно умов наведеної
нижче специфікації послуг та за наведеною формою :

Онлайн-трансляція відео конференції повинна відповідати наступним
загальним вимогам:
Он-лайн трансляція: термін надання послуг- 2 дні
15 вересня: з 09:00 до 19:00 - трансляція з двох залів конференції (Дві
окремі трансляції після обідньої перерви)
16 вересня: 9:00 - 19:00 - трансляція з двох залів конференції (Дві
окремі трансляції перші 1,5 години. Далі одна велика зала.)
Відео запис події - 18 вересня
Специфікація послуг:


Використання професійних відео камер
використанням додаткового освітлення.

з

SDI

виходом,



Попереднє тестування Інтернет-підключення на місці проведення.



Трансляція відео в форматі FHD (1080Р).



Використання 2х (двох) відео камер



Підготовка плеєра трансляції.



Підготовка титрів, якими будуть підписувати кожного спікера під
час трансляції.



Заведення в трансляцію весь презентаційний матеріал доповідачів
(слайди та відео)



Монтаж всього обладнання у день події.



Демонтаж обладнання 16 вересня 2017 після 19:00.



Забезпечення трансляції з двома мовними версіїями
мовою та українською)



Трансляція на Youtube канал та Facebook сторінку Замовника



Обробка та передача запису трансляції розділеної за доповідачами
(окремі ролики) в форматі FHD 1080р

(англійською

Загальна сума послуг без ПДВ:
Знижка (якщо пропонується
учасником)
Загальна сума зі знижкою без ПДВ:

Всього:
Учасник конкурсу має надати наступну інформацію щодо своєї
кваліфікації у довільній формі:

- стислий опис та перелік надання послуг трансляції подій / засідань за
останні 2 роки ;

- навести приклади організації трансляцій з двомовними версіями.
Пропозиції у відповідь на це Оголошення про запит цінових пропозицій
повинні містити повну фіксовану ціну, з урахуванням усіх інших витрат.
Ціни вказуються в українських гривнях. Пропозиції повинні залишатися
чинними протягом щонайменше сорока (40) календарних днів після
кінцевого терміну подання пропозицій.
Вартість послуг виконавця визначається без ПДВ. Угодою, у рамках якої
фінансуються ці закупівлі, забороняється фінансування будь-яких
податків, ПДВ, тарифів, зборів чи інших стягнень, передбачених будьякими чинними у країні-отримувачі Гранту законами. У рамках замовлень,
зроблених у результаті цього Оголошення про запит цінових пропозицій ,
за рахунок коштів Гранту не будуть сплачуватися жодні такі податки: ПДВ,
тарифи, збори чи інші стягнення країни-отримувача.
Учасники конкурсу мають надати скан-копії документів, що
підтверджують право здійснення підприємницької діяльності на
надання послуг за законодавством України ( відповідні види
діяльності учасника згідно Довідки / Витягу з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань/або
статуту юридичної особи).
Кінцевий термін подання пропозицій- 15 серпня 2017 р. до 1700.

Цінову пропозицію у вигляді скан копії, на фірмовому бланку компанії з
підписом учасника або лише з підписом, у випадку фізичної особипідприємця, інформацію про кваліфікацію, скан документів учасника
слід направляти електронною поштою за наведеною нижче адресою
Міжнародна громадська організація «Київський Економічний
Інститут»,
Проект підтримки реформ у сільському господарстві та
земельних відносинах
тел.: (38-044) 492-80-12
факс: (38-044) 492-80-11
E-mail: land_project@kse.org.ua
Це оголошення є лише запитом на подання пропозицій. Оголошення цього
конкурсу жодним чином не зобов’язує МГО «Київський економічний
інститут» укладати договори або оплачувати витрати, що були понесені
потенційними учасниками конкурсу при підготовці та поданні цінових
пропозицій.

