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РІЧНИЙ ПЛАН 
закупівель на 2018 рік 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ФІЛАРМОНІЇ УКРАЇНИ 
Код за ЄДРПОУ 02226010

Конкретна назва 
предмета закупівлі

Коди та назви відповідних 
класифікаторів предмета 

закупівлі 
(за наявності)

Код
згідно
КЕКІЇ
(для

бюджети
их

коштів)

Розмір бюджетного 
призначення за кошторисом 

або очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітки

1 2 о3 4 5 6 7
Теплова енергія ДК 021:2015 - 09320000-8 

«Пара, гаряча вода та 
пов’язана продукція»

516724.26 (п’ятсот шістнадця ть 
тисяч сімсот двадцять чотири 

гривні 26 копійок) з 1ІДВ

Переговорна
процедура
закупівлі

Грудень 2017 р.

Електрична енергія ДК 021:2015 -09310000-5 
«Електрична енергія»

375530,15 (триста сімдесят 
п’ять тисяч п ’ятсот тридцять 
гривень 15 копійок) з ПДВ

Переговорна
процедура
закупівлі

Грудень 2017 р.

Послуги пожежних служб 
(послуги щодо 
забезпечення пожежної 
безпеки на об'єкті 
«1 Іаціопальна філармонія 
України»

ДК 021:2015-75250000-3 
«Послуги пожежних і 
рятувальних служб»

1045213.19 (один мільйон 
сорок п’ять тисяч двісті 

тринадцять гривень 19 копійок) 
з ПДВ

Переговорна
процедура
закупівлі

Грудень 2017 р.

Виготовлення друкованої 
продукції

ДК 021:2015 -79810000-5 
«Друкарські послуги»

680000.00 (шістсот вісімдесят 
тисяч 00 копійок) з ПДВ

Відкриті
торги

______________

Січень 2018 р. Відміна



)

Виготовлення друкованої 
продукції з подальшим 
комплексом послуг

ДК 021:2015 -  79810000-5 
«Друкарські послуги»

816000,00 (вісімсот 
шістнадцять тисяч гривень 00 

копійок) з Г1ДВ

Відкриті
торги

Січень 2018 р.

Цифровий дуплікатор ДК 021:2015-30120000-6 
«Фотокопіювальне та 
поліграфічне обладнання для 
офсетного друку»

264000,00 (двісті шістдесят 
чотири тисячі гривень 00 

копійок) з ПДВ

Відкриті
торги

Лютий 2018 р. Не
відбулися

Цифровий дуплікатор ДК 021:2015-30120000-6 
«Фотокопіювальне та 
поліграфічне обладнання для 
офсетного друку»

264000,00 (двісті шістдесят 
чотири тисячі гривень 00 

копійок) з ГІДВ

Відкриті
торги

Березень 2018 р. Не
відбулися

Килимові доріжки та 
килими

ДК 021:2015-39530000-6 
«Килимові покриття, килимки 
та килими»

610000.00 (шістсот десять 
тисяч гривень 00 копійок)

Відкриті
торги

Квітень 2018р. Не
відбулися

Цифровий дуплікатор ДК 021:2015-30120000-6 
«Фотокопіювальне та 
поліграфічне обладнання для 
офсетного друку»

240000.00 (двісті сорок тисяч 
гривень 00 копійок) з ПДВ

Відкриті
торги

Квітень 2018 р.

Теплова енергія ДК 021:2015 - 09320000-8 
«І lapa, гаряча вода та 
пов'язана продукція»

340077,20 (триста сорок тисяч 
сімдесят сім гривень 20 

копійок) з ПДВ

1 Іереговорна 
процедура 
закупівлі

Червень 2018 р.

Електрична енергія
і
ДК 021:2015 -09310000-5 
«Електрична енергія»

138500,97 (сто тридцять вісім Переговорна 
тисяч п'ятсот гривень 97 ! процедура 

копійок) з ПДВ закупівлі

Жовтень 2018 р.
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