
ЗВІТ 
про результати проведення переговорної 

процедури закупівлі 
№ 2 від 21.01.2016 р. 

 
     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. 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): Бабіченко Лідія Олександрівна, головний 
інженер Національної філармонії України; м. Київ, Володимирський узвіз, 2, 01001. Тел. (044) 
278-06-48; телефакс (044) 278-83-20  
 
     2. Предмет закупівлі:  
     2.1. Найменування: 35.30.1 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води» 
     2.2. Кількість  товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 420,0 Гкал/рік 
     2.3. Місце поставки  товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, Володимирський 
узвіз, 2, 01001 
     2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень – грудень 2016 р. 
 
     3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі: 
     3.1. Адреса   веб-сайта,   на   якому   замовником  додатково розміщувалася інформація про 
застосування  переговорної процедури закупівлі: www.filarmonia.com.ua.  
     3.2. Дата  оприлюднення  і  номер інформації про застосування переговорної процедури 
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 01.12.2015 р., 
№ 237250 
     3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури 
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 01.12.2015 р., 
№ 237250 
     3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами 
застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого 
органу з питань закупівель: 10.12.2015 р. № 243511  
     3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної 
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:  
04.01.2016 р.,  № 001085  
 
     4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 25.11.2015 р. 
 
     5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 26.11.2015 р. 9-00 год., м. Київ, 
пл. І.Франка, 5, 01001. Тел.(044) 202-15-88 
 
     6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість): 
631426,32 грн. (з ПДВ) 
 (цифрами) 
Шістсот тридцять одна тисяча чотириста двадцять шість грн. 32 коп. 
 (словами) 
 
     7. Інформація про  учасника,  з  яким  укладено  договір  про закупівлю. 
     7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВЕНЕРГО». 
     7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00131305  
     7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: : м. Київ, пл. Івана Франка, 5, 01001. Тел.(044) 201-
07-90, тел./факс (044) 201-58-96 
 

http://www.filarmonia.com.ua


     8. Дата  укладення  договору  про  закупівлю  та сума, визначена в договорі про закупівлю: 
29.12.2015 р.,  631426,32 грн. з ПДВ (шістсот тридцять одна тисяча чотириста двадцять шість грн. 
32 коп.) з ПДВ. 
 
     9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі. 
 
    10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим 
законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника  кваліфікаційним  
критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель»: 
Учасник підтвердив відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону 
«Про здійснення державних закупівель». 
 
     11. Інша інформація:  
● Закупівля здійснюється на підставі пункту 2 частини 2 статті 39 Закону «Про здійснення 
державних закупівель».   
● Телефон для довідок (044) 278-05-23. 
 

14. Склад комітету з конкурсних торгів: 
 
Рудавська В.М., начальник ПЕВ, заступник голови комітету з конкурсних торгів 
Бабіченко Л.О., головний інженер, член комітету з конкурсних торгів 
Калиновська Т.М., заступник головного бухгалтера, член комітету з конкурсних торгів 
Єфремова І.Г., начальник відділу (з реклами), член комітету з конкурсних торгів 
Синиціна В.С., провідний економіст, секретар комітету з конкурсних торгів 
 
 
 
 
Директор-розпорядник, 
Голова комітету з конкурсних торгів                                                                   О.В.Подолян                                      
 


