
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

 
     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. Інформація про предмет закупівлі. 
     3.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016:2010 - 84.25.1 (ДК 021:2015 – 75251000-0)  
«Послуги пожежних служб» 
     3.2. Кількість товарів або обсяг  виконання  робіт  чи  надання послуг: Послуги щодо 
забезпечення пожежної безпеки на об’єкті «Національна філармонія України» (Організація на 
об’єкті «Національна філармонія України» окремого посту для здійснення пожежної охорони 
об’єкта) 
     3.3. Місце  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг: м. Київ, Володимирський 
узвіз, 2,  01001  
     3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи  надання послуг: березень – грудень 2016 р. 
 
     4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі. 
     4.1. Адреса   веб-сайта,   на   якому   замовником  додатково розміщено інформацію про 
застосування  переговорної процедури закупівлі: www.filarmonia.com.ua 
     4.2. Дата  оприлюднення  і  номер інформації про застосування переговорної процедури 
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 10.02.2016 р.,  № 
037011 
     4.3. Дата  оприлюднення  і  номер обгрунтування застосування переговорної процедури 
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 10.02.2016 р.,  
№ 037011 
     4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами 
застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого 
органу з питань закупівель: 17.02.2016 р. № 045432 
 
     5. Дата  відправлення  запрошення  до  участі  в  проведенні  процедури закупівлі:  05.02.2016 р. 
 
     6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.  
     6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Головне управління держаної служби України з 
надзвичайних ситуацій у м. Києві 
     6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 38620155 
     6.3. Місцезнаходження  (для   юридичної   особи)   та   місце проживання (для фізичної особи), 
телефон, телефакс: м. Київ, вул. Володимирська, 13, 01601. Тел./факс (044) 226-20-24 

 
     7. Результат проведення процедури закупівлі:  
     7.1. Дата акцепту пропозиції: 11.02.2016 р. 
     7.2. Дата укладення договору про закупівлю: 01.03.2016 р. 
     7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:   
341830,70 грн. (з ПДВ) 
 (цифрами) 
Триста сорок одна тисяча вісімсот тридцять грн. 70 коп. 
 (словами) 
     7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 
     
     8. Відміна процедури закупівлі.  
     8.1. Дата прийняття рішення. 
     8.2. Підстава. 
 
Голова комітету з конкурсних торгів    
Директор-розпорядник                                                                                            О.В.Подолян 

http://www.filarmonia.com.ua

