
ЗАПИТ  
цінових пропозицій 

 
     1. Замовник:  
     1.1. Найменування: Національна філармонія України  
     1.2. Код за ЄДРПОУ: 02226010  
     1.3. Місцезнаходження: м. Київ, Володимирський узвіз, 2, 01001 
     1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 26000000021202 у Печерському відділенні ПАТ 
«Укрсоцбанк», МФО 300023 
     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, електронна адреса): Синиціна Варвара Сергіївна, провідний 
економіст ПЕВ, 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  

 
       2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 
58 100,00 грн. (п’ятдесят вісім тисяч сто грн. 00 коп.) з ПДВ 
 
     3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про 
закупівлю: www.filarmonia.com.ua  
 
     4. Інформація про предмет закупівлі:  
     4.1. Найменування предмета закупівлі: 19.20.2. «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні» 
(бензин А-95, дизельне паливо) 

4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових 
пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: Бензин А-95 -
1500 л, дизельне паливо - 1700 л 

4.3 Місце поставки товарів або надання послуг: м. Київ, Володимирський узвіз, 2, 01001 
      4.4. Строк  поставки  товарів або  надання послуг: жовтень - грудень 2015 р.  
 
     5. Основні умови договору: відповідно до статті 40 Закону України «Про здійснення 
державних закупівель» від 10.04.14 р. № 1197-VІІ  (зі змінами) та істотних умов, зазначених у 
Додатку № 3 
 
     6. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів з дати розкриття  цінових пропозицій 
   
     7. Подання цінових пропозицій:  
     7.1. Місце та спосіб подання: м. Київ, Володимирський узвіз, 2, літ. Б, к. 8, 01001; особисто 
або поштою  
     7.2. Строк: до 11-00 год. 29.09.2015 р. 
 
     8. Розкриття цінових пропозицій:  
     8.1. Місце: м. Київ, Володимирський узвіз, 2, літ. Б, к. 17, 01001 
     8.2. Дата: 29.09.2015 р. 
     8.3. Час: 12-00 год. 
 
     9. Додаткова інформація: У складі цінової пропозиції Учасник повинен надати документи, 
зазначені у додатках 1-4 до запиту цінових пропозицій 
 
 
 
В. о голови  комітету з конкурсних торгів                                                      В.М. РУДАВСЬКА  
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