
Послуги щодо друкування, інші (друк 
концертних афіш, буклетів, плакатів та 
інших друкованих рекламних 
матеріалів), 18.12.1

273 000,00 (двісті 
сімдесят три тис.) грн. 3

пдв.
Відкриті торги Березень 2015 р Торги відбулися -  укладений 

договір

Послуги щодо друкування, інші (друк 
концертних квитків та абонементів), 
18.12.1

205 231,20 (двісті 
п’ять тис. двісті тридцять 
одна грн. 20 коп.) грн. з

пдв.

Запит цінових 
пропозицій

Березень 2015 р Торги відбулися -  укладений 
договір

Послуги щодо обробляння металів, інші 
(вогнезахисне обробляння металевих 
конструкцій горища Національної 
філармоніі України), 25.61.2

159 455,00 (сто п’ятдесят 
дев’ять тисяч чотириста 
п’ятдесят п’ять грн. 00 

коп.) грн. з ПДВ.

Запит цінових 
пропозицій

Травень 2015 р Торги відбулися -  укладений 
договір

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні 
(бензин А-95, дизельне паливо), 19.20.2.

58 100,00 (п’ятдесят вісім 
тисяч сто грн. 00 коп.) грн. 

з ПДВ

Запит цінових 
пропозицій

Вересень 2015 р Торги відмінені. Підстава: 
порушення порядку оприлюднення 

оголошення про проведення 
процедури закупівлі

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні 
(бензин А-95, дизельне паливо), 19.20.2

58 100,00 (п’ятдесят вісім 
тисяч сто грн. 00 коп.) грн. 

з ПДВ

Запит цінових 
пропозицій

Вересень 2015 р. Торги відмінені. Підстава: 
відсутність подальшої потреби 

в закупівлі товару
Енергія електрична, 35.11.1 38 975,58 (тридцять вісім 

тисяч дев’ятсот сімдесят 
п’ять грн. 58 коп.) грн. з

пдв

Переговорна 
процедура закупівлі

Жовтень 2015 р.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 21.10.15 р.

Голова комітету з конкурсних торгів

Секретар комітету з конкурсних торгів

О.В. Подолян 

В.С. Синиціна



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 
15.09.2014 N 1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2015 рік (зі змінами)

НАЦІОНАЛЬНОЇ ФІЛАРМОНІЇ УКРАЇНИ 
Код за ЄДРПОУ 02226010

Предмет закупівлі

Код
КЕКВ
(для

бюджет
них

коштів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6
Послуги щодо друкування, інші (друк 
концертних афіш, буклетів, плакатів та 
інших друкованих рекламних 
матеріалів), 18.12.1

306 018,00 (триста 
шість тис. вісімнадцять) 

грн. з ПДВ.

Відкриті торги Жовтень 2014 р. Торги відмінені. Підстава: подано 
до участі у процедурі закупівлі 

менше двох пропозицій 
конкурсних торгів

Енергія електрична, 35.11.1 307 730,01 (триста 
сім тис. сімсот тридцять 
грн. 01 коп.) грн. з ПДВ.

Переговорна 
процедура закупівлі

Листопад 2014р. Торги відбулися -  укладений 
договір

Пара та гаряча вода; постачання пари та 
гарячої води, 35.30.1

593 031,59 (п’ятьсот 
дев’яносто три тис. 

тридцять одна грн. 59 коп.) 
грн. з ПДВ.

Переговорна 
процедура закупівлі

Листопад 2014р. Торги відбулися -  укладений 
договір

Послуги пожежних служб (послуги 
щодо забезпечення пожежної безпеки на 
об’єкті «Національна філармонія 
України»), 84.25.1

300 222,55 (триста 
гис. двісті двадцять дві грн. 

55 коп.) грн. з ПДВ.

Переговорна 
процедура закупівлі

Листопад 2014р. Торги відбулися -  укладений 
договір

Послуги щодо друкування, інші (друк 
концертних афіш, буклетів, плакатів та 
інших друкованих рекламних 
матеріалів), 18.12.1

306 018,00 (триста 
шість тис. вісімнадцять) 

грн. з ПДВ.

Відкриті торги Січень 2015 р. Торги не відбулися. Підстава: 
ціна найбільш вигідної пропозиції 

конкурсних торгів перевищує 
суму, передбачену замовником на 

фінансування закупівлі.


