
ОБГРУНТУВАННЯ
на закупівлю по предмету «Послуги з  показу театральних вистав в рамках проекту "ВРАЖЕННЯ

OFFLINE"» - код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» –
«92310000-7 Послуги зі створювання та інтерпретування мистецьких і літературних творів»

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII (зі змінами) (далі
Закон), Відділом культури по Московському району Департаменту культури Харківської міської ради
було двічі оголошено відкриті торги на закупівлю по предмету «Послуги з  показу театральних вистав в
рамках  проекту  "ВРАЖЕННЯ OFFLINE"»  -  код  національного  класифікатора  України  ДК  021:2015
«Єдиний  закупівельний  словник»  –  «92310000-7  Послуги  зі  створювання  та  інтерпретування
мистецьких  і  літературних  творів»,  які  двічі  було  відмінено  електронною  системою  закупівель,
відповідно до пункту  1 частини 2  статті 32 Закону (тендер автоматично відміняється електронною
системою закупівель у разі: подання у участі у відкритих торгах менше двох тендерних пропозицій).
Протокольним  рішенням  уповноваженої  особи  з  питань  публічних  закупівель  була  зафіксована
автоматична відміна відкритих торгів за номером             UA-2021-03-19-004710-c та за номером UA-
2021-04-06-004660-a.
Відповідно пункту  1 частини 2 статті 40 Закону,  переговорна процедура закупівлі використовується
замовником як виняток у разі:  якщо було двічі  відмінено процедуру відкритих торгів,  у  тому числі
частково  (за  лотом),  через  відсутність  достатньої  кількості  тендерних  пропозицій,  визначеної  цим
Законом.  При  цьому предмет  закупівлі,  його  технічні  та  якісні  характеристики,  а  також  вимоги  до
учасника  процедури  закупівлі  не  повинні  відрізнятися  від  вимог,  що  були  визначені  замовником  у
тендерній  документації.
На  підставі  зазначеного  вище,  було  вирішено  здійснити  закупівлю  послуг  шляхом  застосування
переговорної процедури закупівлі на підставі пункту  1 частини 2 статті 40 Закону.

Розмір бюджетного призначення – 560000,00 грн (п’ятсот шістдесят тисяч грн.)

Визначення очікуваної вартості
на предмет закупівлі

«Послуги з  показу театральних вистав в рамках проекту "ВРАЖЕННЯ OFFLINE"» - код національного
класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 

«92310000-7 Послуги зі створювання та інтерпретування мистецьких і літературних творів» 

1. Введення
Розрахунок очікуваної вартості здійснюється  на етапі визначення доцільності та підготовки техніко-
економічного обґрунтування можливості  закупівлі  товару з  урахуванням детальних технічних вимог,
специфікацій,  технічних завдань при підготовці  відповідної  документації  для  проведення процедури
закупівлі  та  безпосередньо  перед  оголошенням  процедури  закупівлі,  а  також  при  наданні  цінових
довідок щодо рівня очікуваної вартості товару.
Театральна постановка - твір театрального мистецтва, створений на основі драматургічного, музично-
драматургічного або літературного твору, що має єдиний задум та конкретну назву; вистава - публічне
виконання театральної постановки (закон України Про театри і театральну справу).

2. Технічні та якістні харектиристики предмету закупівлі

1. Кількість місць у глядацькій залі — 280 
2.  Театральні  вистави  мають  бути  поставлені  за  оригінальним  сценарієм.  Постановка  повинна
відповідати жанру театральна вистава.
3. Сюжет та художній задум вистави повинен бути доступним для сімейного перегляду та містити у собі
етичні та моральні сверхзавдання щодо сімейних цінностей та виховання молоді. 
4. У виставах мають обов’язково приймати участь: актори, хореографи. 
5. Музичний супровід театральних вистав має відповідати жанру. Уся фонограма має бути професійно
записана. Повинно бути виконано студійний запис фонограм.
6. Загальна кількість учасників  має бути понад 15 чоловік, без обліку адміністративної та технічної
групи. 



7.  Вистави повинні відповідати естетичним вимогам,  пластичне рішення має бути різноманітним та
цікавим, відповідати сюжету та задуму постановки.
8.  У  постановці  повинні  використовуватись  хореографічні  елементи,  що  мають  бути  поставлені
хореографом постановником із досвідом роботи.
9.  Світлове  рішення  театральних  вистав  має  бути  високопрофесійним  та  художнім,  відповідати
атмосфері епізодів. Усі світлові зміни повинні відповідати задуму постановки, мають бути використані
сучасні сценічні спецефекти. 
10. Кількість епізодів вистави має бути не менш 8. У кожному епізоді з'являються нові персонажі. 
11. Костюми, що будуть використані у виставах, мають бути яскраві, епатажні.
12. Художньо-образне рішення повинно відповідати загальному задуму вистав і відповідати місту дії.
Бути сценічною, вписуватись в габарити сценічного простору.
13. З уваги на художні завдання заходу та згідно з  творчими вимогами, переможець, працюючи над
постановкою,  повинен  мати  сформовану  постановочну  групу  у  складі:  режисер-постановник,
хореографи-постановники.

3. Аналіз та порівняння ринкових цін

Визначення очікуваної  вартості  товару на  підставі  даних ринку,  а  саме загальнодоступної  відкритої
цінової  інформації  та  інформації  з  отриманих  комерційних  пропозицій  та  прайс-листів  на  момент
вивчення ринку.
Для аналізу розглянемо театральні вистави представлені у місті Харків 

Вистави для дорослих:

Назва Ціни на квитки Середня ціна квитка

"Пожалів дурень дурочку"
комедія на 2-х діях

160,00 — 200,00 180,00 

Вистава-шоу "Мужики не танцюють стриптиз" 150,00 — 400,00 275,00

Театр "Может Быть". "Міраж" 320,00 -220,00 270,00

Вистава "Біг" 160 — 60 110,00

Вистава "Весела вдова" 100-250 175,00

Князь Ігор (опера) 300-150 225,00

Вистава "Еврідіки більше немає" 200,00 200,00

Вистава "Циганський барон" 100,00 — 250,00 175,00

Баядерка (балет) 150,00 -300,00 225,00

Вистава “Казанова” 150,00 150,00

Середня ціна квитка на виставу для дорослих 198.50

Середня ціна квитка на театральну виставу у місті Харків складає 198 грн 50 коп

4. Формування очікуваної вартості закупівлі
Враховуючи вище наведені показники, можна зазначити, що очікувана вартість предмету закупівлі буде
формуватися таким чином: кількість глядацьких місць за технічним завданням, помножене на середню
вартість квитка на театральну виставу у місті Харкові.
Вистави для дорослих:
198,5 * 280 = 55 580
5. Висновки
Таким чином маємо що середня очікувана вартість для послуги «Послуги з  показу театральних вистав в
рамках  проекту  "ВРАЖЕННЯ OFFLINE"»  -  код  національного  класифікатора  України  ДК  021:2015
«Єдиний  закупівельний  словник»  –  «92310000-7  Послуги  зі  створювання  та  інтерпретування
мистецьких і літературних творів» буде складати:
для дорослих 56 000 грн 00 коп

https://kharkov.internet-bilet.ua/uk/events/47186/mirazh
https://kharkov.internet-bilet.ua/uk/knyaz-igor
https://kharkov.internet-bilet.ua/uk/events/47879/veselaya-vdova
https://kharkov.internet-bilet.ua/uk/events/47103/beg

