
ОГОЛОШЕННЯ 
про результати проведення торгів 

 
     1. Замовник:  
     1.1. Найменування: Національна філармонія України  
     1.2. Код за ЄДРПОУ: 02226010  
     1.3. Місцезнаходження: м. Київ, Володимирський узвіз, 2, 01001 
      
     2. Джерело фінансування закупівлі: кошти організації  
 
     3. Процедура закупівлі: Відкриті торги 
 
     4. Інформація про предмет закупівлі:  
     4.1. Найменування предмета закупівлі: 18.12.1 Послуги щодо друкування, інші (друк 
концертних афіш, буклетів, плакатів та інших друкованих рекламних матеріалів)  
     4.2. 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; 
- Бланки Національної філармонії України (англ.). Загальна кількість – 1000 екз. 
Одноразовий наклад. 
    4.3. Місце  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг: м. Київ, 
Володимирський узвіз, 2, 01001 
    4.4. Строк  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг: січень-грудень 
2015 р. 
 
     5. Інформування про процедуру закупівлі:  
     5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація 
замовника про закупівлю  (у  разі  такого розміщення): www.filarmonia.com.ua 
     5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури  закупівлі, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 27.10.2014 р.  
№182124 
      



     5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та 
номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. 
     5.4.  Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за 
якою укладено договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого 
органу з питань закупівель. 
 
     6. Результат проведення процедури закупівлі:  
     6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 
     6.2. Дата укладення договору про закупівлю. 
     6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися: 
     дата прийняття рішення: 27.11.14 р.; 
     підстава: подано до участі у процедурі закупівлі менше двох пропозицій конкурсних 
торгів. 
      
     7. Сума, визначена в договорі про закупівлю. 
     8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). 
     9. Інформація про переможця торгів: 
     9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. 
     9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 
     9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної 
особи) та номер телефону, телефаксу.   
 
     10. Інформація про рамкову угоду. 
     10.1. Дата і номер рамкової угоди. 
     10.2. Учасники рамкової угоди. 
     10.3. Строк, на який укладено рамкову угоду. 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів 
Директор-розпорядник                                                                                   О.В.Подолян                                     
 


