
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

 
     1. Замовник:  
     1.1. Найменування: Національна філармонія України  
     1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02226010  
     1.3. Місцезнаходження: м. Київ, Володимирський узвіз, 2, 01001  
     1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 26000000021202 
     1.5. Посадові  особи  замовника,   уповноважені   здійснювати зв'язок  з  учасниками  
(прізвище,  ім'я,  по батькові,  посада та адреса,  номер телефону  та   телефаксу   із   
зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail):  
Єфремова Ірина Георгіївна, начальник відділу (з реклами), м. Київ, Володимирський узвіз, 
2, літ. Б, к. 11, 01001; тел./факс (044) 278-74-01; е-mail: phil-reklama@ukrpost.ua  
Абрамюк Ольга Василівна, провідний економіст, м. Київ, Володимирський узвіз, 2, літ. Б, 
к. 8, 01001; тел. (044) 278-05-23, тел./факс (044) 278-83-20;  е-mail: phil_tender@ukrpost.ua 
     1.6. Головний   розпорядник  коштів  (повне  найменування  та ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ): Міністерство культури України, 37535703  
     2. Фінансування закупівлі:  
     2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти організації 
     2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі 
(не для друку, не для оприлюднення)  
     2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разу закупівлі товару) (не для друку, не для 
оприлюднення): 
     3. Адреса  веб-порталу  Міністерства  економічного розвитку і торгівлі України,  на 
якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.  
     4. Адреса    веб-сайту,   на   якому   замовником   додатково розміщується інформація 
про закупівлю (у разі наявності): www.filarmonia.com.ua 
     5. Інформація про предмет закупівлі:  
     5.1. Найменування предмета закупівлі: 18.12.1 Послуги щодо друкування, інші (друк 
концертних афіш, буклетів, плакатів та інших друкованих рекламних матеріалів) 
     5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт  чи  надання послуг: 
-  Буклет 152-го концертного сезону. Загальна кількість – 2000 екз. Одноразовий наклад; 
-  Буклет 152-го концертного сезону. Загальна кількість – 2000 екз. Одноразовий наклад; 
- Буклет "Міжнародний фестиваль гітарної музики Київ-2015". Загальна кількість –      
1000 екз. Одноразовий наклад; 
-   Пустографки афіш. Загальна кількість – 15000 екз. Одноразовий наклад; 
- Друк концертних афіш (на пустографках афіш). Разовий наклад – 40 екз. Загальна 
кількість – 14000 екз. Періодичність – згідно потреби; 
-   Плакат фестивалю «Київська весна». Загальна кількість – 100 екз. Одноразовий наклад; 
- Листівка фестивалю «Київська весна». Загальна кількість – 2000 екз. Одноразовий 
наклад; 
- Листівка фестивалю «Літні музичні промені». Загальна кількість – 2000 екз. 
Одноразовий наклад; 
-  Плакат колективу Національної філармонії України "Дивограй". Загальна кількість – 
500 екз. Одноразовий наклад; 
-  Плакат колективу Національної філармонії України "Веселі музики". Загальна кількість 
– 500 екз. Одноразовий наклад; 
-  Плакат колективу Національної філармонії України "Рідні наспіви". Загальна кількість – 
500 екз. Одноразовий наклад; 
-  Плакат колективу Національної філармонії України Київський квартет саксофоністів. 
Загальна кількість – 500 екз. Одноразовий наклад; 
- Бланки Національної філармонії України (укр.). Загальна кількість – 3000 екз. 
Одноразовий наклад; 
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- Бланки Національної філармонії України (англ.). Загальна кількість – 1000 екз. 
Одноразовий наклад; 
     5.3. Місце  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг: м. Київ, 
Володимирський узвіз, 2, 01001  
     5.4. Строк  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг: січень-грудень 
2015 р.  
     6. Місце отримання документації конкурсних торгів: м. Київ, Володимирський узвіз, 2, 
літ. Б, к. 8, 01001 
     7. Забезпечення  пропозиції  конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати):  
     7.1. Розмір: не вимагається  
     7.2. Вид.  
     7.3. Умови надання.  
     8. Подання пропозицій конкурсних торгів:  
     8.1. Місце: м. Київ, Володимирський узвіз, 2, літ. Б, к. 8, 01001  
     8.2. Строк: до 11-00 год. 25.11.2014 р. 
     9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:  
     9.1. Місце: м. Київ, Володимирський узвіз, 2, літ. Б, к. 17, 01001 
     9.2. Дата: 25.11.2014 р. 
     9.3. Час: 12-00 год. 
     10. Додаткова інформація:  
     10.1. Телефон для довідок: (044) 278-74-01, (044) 278-05-23. 
     10.2. Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення 
державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VIІ. 
 
 
 
Директор-розпорядник, 
Голова комітету з конкурсних торгів                                                              О.В.ПОДОЛЯН   
 


