
  

Оголошення про проведення відкритих торгів 
Друкувати форму оголошення PDF ● HTML 

Інформація про замовника 

Найменування замовника: Міністерство інформаційної політики 

України 

Код ЄДРПОУ: 39601044 

Вебсайт замовника: http://mip.gov.ua/ 

Місцезнаходження 
замовника: 

01032, Україна, Київська обл., Київ, 

Симона Петлюри, 15 

Контактна особа 
замовника: 

Гайдай Сергій Володимирович 

080969556271 
MIP2015@ukr.net 

Інформація про процедуру 

Звернення за роз’ясненнями: до 05 травня 2017 00:00 

Оскарження умов закупівлі: до 11 травня 2017 00:00 

Кінцевий строк подання тендерних 
пропозицій: 

15 травня 2017 00:00 

Початок аукціону: 15 травня 2017 15:01 

Очікувана вартість: 2 700 000 UAH з ПДВ 

Вид тендерного забезпечення: Електронна гарантія 

Сума тендерного забезпечення: 25 000 UAH 

Розмір мінімального кроку 
пониження ціни: 

13 500 UAH 

Розмір мінімального кроку 
пониження ціни, %: 

0.50 % 

Інформація про предмет закупівлі 

Комплекс послуг з розроблення, виробництва та поствиробництва (в тому числі організаційні, творчі та виробничо-технологічні 
послуги «під ключ») з розповсюдженням (доведення до кінцевого споживача)  
поліграфічної періодичної інформаційної продукції (79970000-4 видавничі послуги); 

Документація 

Критерії вибору переможця 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-28-002299-b/print/open/pdf
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-28-002299-b/print/open/html
http://mip.gov.ua/
mailto:MIP2015@ukr.net
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Ціна: 100% 

Тендерна документація 

• Остання редакція 

  

• Історія змін 

05 травня 2017 18:38 Електронний цифровий підпис 

05 травня 2017 18:31 Проект_закупівля послуги видавництва_04 2017_v2.docx 

Реєстр пропозицій 

Друкувати реєстр отриманих тендерних пропозицій PDF ● HTML 

Дата і час розкриття: 15 травня 2017 15:22 

Учасник Первинна пропозиція Остаточна пропозиція Документи 

ТОВ "МЕГА-ПРЕС ГРУП" 2 690 000 

UAH з ПДВ 

2 690 000 

UAH з ПДВ 

Документи  

ТОВ Август Трейд 2 700 000 

UAH з ПДВ 

2 700 000 

UAH з ПДВ 

Документи  

Протокол розкриття 

Учасник Рішення Пропозиція Опубліковано 

ТОВ "МЕГА-ПРЕС ГРУП" 

#39517775 

Переможець 2 690 000 

UAH з ПДВ 

22 травня 2017 10:57 

Повідомлення про намір укласти договір 

Дата і час публікації: 22.05.2017 10:57 

Друкувати повідомлення про намір укласти договір PDF ● HTML 

Учасник Пропозиція Документи 

ТОВ "МЕГА-ПРЕС ГРУП" 

#39517775 

2 690 000 

UAH з ПДВ 

Документи  

 

Додаток   4 

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 

Замовник проводить закупівлю комплексу послуг «під ключ» з розроблення і 

виробництва поліграфічної інформаційної продукції та подальшого безкоштовного 

розповсюдження (доведення до споживачів) видавничої періодичної продукції 

(79970000-4 видавничі послуги за Державним класифікатором ДК 021:2015) у вигляді 

друкованого ЗМІ (газети) у 2017 році. 

 

• Послуги повинні відповідати таким критеріям: 

 

Загальні умови: 

      

Мова: поліграфічна, інформаційна продукція (газета) видається російською мовою.  

Періодичність: два рази на місяць, перша та третя п’ятниця місяця 

Формат: А3. 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-28-002299-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-28-002299-b
https://public.docs.openprocurement.org/get/ef7e81144b7245a4a9c4de5d45acaae0?KeyID=52462340&Signature=aCpCSM65OgqJvMVbp4elb3Qu8rUzmEPOKE%252BZl4n7sutbrYBKmXr5o8%2FzDfhCnzTmJQ9bq6pQ44%252BOiaFslacgBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/684e3a56f52f49e094798b5aa78dfcde?KeyID=52462340&Signature=7uvF30i7CVRG%2FdzZcZF%2FjUt9Sr%252Bj5H1DMO0ntWlxVR7TQNm98F3t7%2Fl51M5XfrOFBixGE0%2FagoovfAaoNgWhAw%253D%253D
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-28-002299-b/print/bids/pdf/49785a5dd3554d708a1f41c1b3e644eb
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-28-002299-b/print/bids/html/49785a5dd3554d708a1f41c1b3e644eb
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-28-002299-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-28-002299-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-28-002299-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-28-002299-b/print/active-awards/pdf/49785a5dd3554d708a1f41c1b3e644eb
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-28-002299-b/print/active-awards/html/49785a5dd3554d708a1f41c1b3e644eb
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-28-002299-b
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Обсяг: 8 шпальт. 

Загальна кількість виходів: 15 основних виходів. 

Кольоровість: 4+1. 

Наклад: 80 тисяч примірників. 

Папір: папір для друку газети має відповідати таким вимогам: 

- відповідність ГОСТ 6445-74; 

-білість - не менше 60%; 

-гладкість (по Бекку)- не менше 45 сек.; 

-вологість – 6,5-8,0 %; 

-поверхневе засмічення - відповідно до ГОСТ 13525.4.; 

-склеювання - не більше 1 на 10 рулонів; 

-розривна довжина - не менше 3 000 м; 

-щільність - 0,6 г\куб.см, вага 1 кв.м – 40-43 (+ -1,5-2) г ; 

-формат не менше 84 см; 

-опір роздиранню у поперечному напрямку - не менше 206 мн.; 

-непрозорість - не менше 95%. 

 

1. Учасник здійснює комплексну підготовку контенту видання, що включає 

зокрема:  

- базові редакційні послуги (планування номера, макетування, дизайн та 

стилістика) та послуги головного редактора;  

- забезпечення підготовки інформаційних та фотоматеріалів; 

- літературне редагування;  

- верстка;  

- інфографіка;  

- коректура;  

- обробка фото та інше. 

1.1. План кожного номеру видання має бути погоджений з відповідальною особою 

Замовника. 

1.2. Перед друком кожного накладу видання воно має бути затверджене 

відповідальною особою Замовника. 

1.3. Погодження плану номера та готового до друку номера може здійснюватися 

шляхом електронного листування між Замовником та Виконавцем. 

 

2.Наклад газети та вимоги до кожного конкретного номеру зазначаються у 

замовленнях, які надаються Замовником.  

1.1.Весь цикл послуг відповідно до замовлення на кожний конкретний номер 

газети має бути виконаний не пізніше ніж через 7 (сім) календарних днів 

після відправлення представником Замовника такого замовлення.  

1.2.Замовник залишає за собою право не частіше, ніж раз на два місяці 

здійснювати замовлення спеціальних (додаткових) випусків накладом не 

меншим, ніж звичайний номер видання, відповідно до вимог цієї 

документації. 

 

3. Друк і доставка  

3.1. Виконавець забезпечує друк газети у відповідності до цієї документації та чинних 

в Україні нормативних документів щодо вимог до друку до аналогічної продукції. 

 Друк газети має здійснюватися відповідно до наступних вимог: 

а) обсяг 8 шпальт,  

б) кольоровість 4+1; 

в) формат А3; 

г) якість друку згідно з СОУ 22.2-02477019-03:2005. 

 

3.2. Виконавець забезпечує доставку та розповсюдження видання у відповідності до 

вимог цієї документації. 

Доставка та розповсюдження друкованої версії газети має здійснюватися у Донецькій, 
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Луганській, Херсонській областях, включаючи: 

- державні обласні та районні адміністрації; 

- пункти перетину ліній розмежування та адміністративного кордону з 

Автономною Республікою Крим; 

- відділення банків, у яких здійснюються соціальні виплати; 

- цивільне населення та силові структури, що розташовані у вказаних регіонах. 

 

3.3. Виконавець щомісячно, не пізніше 15 числа місяця, надає Замовнику документи, 

що підтверджують розповсюдження видання у відповідності до тендерної 

документації. 

 

3.4. Замовник має право на проведення моніторингу виконання умов тендерної 

документації щодо розповсюдження видання, в тому числі із залученням третіх осіб. 

Виконавець зобов’язаний сприяти проведенню цього моніторингу. 

 


