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1.

ID номер:

UA-2021-07-27-011819-b
2.

Предмет закупівлі:

послуги зі створювання та інтерпретування мистецьких і літературних
творів (послуги з організації та проведення ХІІ Одеського Міжнародного
Кінофестивалю)
3.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1)

договір № 001 про передачу виключного права на використання твору

від 18 травня 2010 року, зі змінами;
2)

свідоцтво про реєстрацію авторського права від 13 травня 2010 року №

33226;
3)

ліцензійний договір № 138921 на право користування знаком для

товарів і послуг «Одеський Міжнародний Кінофестиваль (ОМКФ)» від 12
травня 2011 року;
4)

ліцензійний договір № 235322 на право користування знаком для

товарів і послуг «Odessa International Film Festival (OIFF) (ОМКФ)» від 2
лютого 2018 року;
5)

свідоцтво на знак для товарів і послуг № 235322 зареєстроване в

Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 11 грудня
2017 року;
6)

свідоцтво на знак для товарів і послуг № 138921 зареєстроване в

Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10 травня
2011 року;
7)

договір

№

003

про

надання

права

на

використання

твору

образотворчого мистецтва (статуетка «ЗОЛОТИЙ ДЮК») на виключній
основі (виключна субліцензія) від 5 липня 2010 року;

8)

статут товариства з обмеженою відповідальністю «Український

кінофестиваль» (нова редакція), затверджений протоколом загальних зборів
засновників № 4 від 5 вересня 2013 року;
9)

копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних

осіб-підприємців

та

громадських

формувань

ТОВ

«Український

кінофестиваль»;
10)

наказ 22/1-КП про вступ на посаду директора ТОВ «Український

кінофестиваль» Грищенка Андрія Степановича;
11)

протокол № 6 від 02.11.18 Загальних сборів учасників ТОВ

«Український кінофестиваль» про призначення нового директора;
12)

кошторис на проведення ХІІ Одеського Міжнародного Кінофестивалю

2021 року;
13)

наказ Департаменту культури, національностей, релігій та охорони

об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації №
132 від 19 липня 2021.
4.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

згідно Наказу Департаменту культури, національностей, релігій та охорони
об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації №
132 від 19 липня 2021 року КУ «Одеський академічний театр музичної
комедії ім. М. Водяного» доручено здійснити проведення електронної
державної закупівлі послуг з організації та проведення XІІ Одеського
Міжнародного Кінофестивалю в межах відповідних бюджетних асигнувань
на суму 2 000 000 грн. (два мільйони гривень 00 коп.). Проведення ХІІ
Одеського Міжнародного Кінофестивалю заплановано з 14 серпня по 21
серпня 2021 року. Видатки на здійснення заходу в рамках реалізації цільової
програми вирішено здійснити за рахунок загального фонду обласного
бюджету за кодом програмної класифікації видатків бюджету (1014082).
Строки та місце надання послуг — м. Одеса, протягом проведення ХІІ
Одеського

Міжнародного

Кінофестивалю

2021

року.

Товариству

з

обмеженою відповідальністю «Український кінофестиваль» на підставі

Ліцензійного договору № 138921 від 12 травня 2011 року належать виключні
права на використання знаку для товарів і послуг «Одеський Міжнародний
Кінофестиваль (ОМКФ)» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 138921
зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг 10 травня 2011 року). Товариству з обмеженою відповідальністю
«Український кінофестиваль» на підставі Ліцензійного договору № 235322
від 2 лютого 2018 року належать виключні права на використання знаку для
товарів і послуг «Odessa International Film Festival (OIFF) (ОМКФ)»
(свідоцтво на знак для товарів і послуг № 235322 зареєстроване в
Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 11 грудня
2017 року). Зазначеному товариству на підставі Договору № 001 від 18
травня 2010 року зі змінами належать виключні майнові права на
використання літературного письмового твору «Одеський міжнародний
мінофестиваль. Положення» (свідоцтво про реєстрацію авторського права на
твір № 33226, зареєстроване 13 травня 2010 року), а також на виключну
субліцензію

вказаного

товариства

на

право

використання

твору

образотворчого мистецтва — статуетки «ЗОЛОТИЙ ДЮК» на підставі
Договору № 003 від 5 липня 2010 року. Згідно з положеннями Книги
четвертої Цивільного кодексу України та Закону України «Про охорону прав
на знаки для товарів і послуг» виключні права щодо використання знаку для
товарів і послуг «Одеський Міжнародний Кінофестиваль (ОМКФ)»,
літературного письмового твору «Одеський Міжнародний Кінофестиваль.
Положення» та твору образотворчого мистецтва статуетки «ЗОЛОТИЙ
ДЮК» передані власником товариству з обмеженою відповідальністю
«Український кінофестиваль». Відтак зазначене господарське товариство є
єдиною особою, яка у повній мірі здатна використовувати зазначені об’єкти
інтелектуальної власності та має змогу надати послуги з підготовки та
проведення ХІІ Одеського Міжнародного Кінофестивалю 2021 року. Таким
чином, наявні обставини, передбачені п. 2 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про
публічні закупівлі» (закупівля, пов'язана із захистом прав інтелектуальної

власності) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені,
виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), та
вбачається за можливе застосування процедури закупівлі в одного учасника
щодо придбання послуг з підготовки та проведення ХІІ Одеського
Міжнародного Кінофестивалю 2021 року.

