
ІНФОРМАЦІЯ 
про застосування переговорної процедури закупівлі 

 
     1. Замовник:  
     1.1. Найменування: Національна філармонія України 
     1.2 Код за ЄДРПОУ: 02226010 
     1.3. Місцезнаходження: Володимирський узвіз, 2, м. Київ, 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): 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. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:  
341830,70 грн. (триста сорок одна тис. вісімсот тридцять грн. 70 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: ДК 016:2010 - 84.25.1; (ДК 021:2015 – 75251000-0)  
«Послуги пожежних служб»  
     4.2. 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) 
     4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, Володимирський 
узвіз, 2,  01001  
     4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи  надання послуг: березень – грудень 2016 р.  
 
     5. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони 
учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: Головне управління держаної 
служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві; м. Київ, вул. Володимирська, 13, 01601. 
Тел./факс (044) 226-20-24 
 
     6. Інформація про ціну пропозиції: 
- ціна пропозиції учасника – 341830,70 грн. (триста сорок одна тис. вісімсот тридцять грн. 70 
коп.) з ПДВ 
 
     7. Умова застосування переговорної процедури: Закупівля здійснюється на підставі пункту 2 
частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.14 р. 
№ 1197-VІІ  (зі змінами) 
 
     8. Додаткова інформація: Телефон для довідок (044) 278-06-48, (044) 278-05-23 
 
 
Директор-розпорядник,                               
Голова  комітету   з конкурсних торгів                                                             О.В.Подолян                       

http://www.filarmonia.com.ua

