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ОГОЛОШЕННЯ 

про результати проведення процедури закупівлі 

1. Замовник:

1.1. Найменування: Національний музей “Меморіал пам’яті жертв голодоморів в 
Україні” 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 36588948 

1.3. Місцезнаходження: 01601, місто Київ, Печерський р-н, вулиця Лаврська, будинок 3 

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету України

3. Процедура закупівлі: Відкриті торги

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмета закупівлі: код ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - інше (реконструкція 
Національного музею «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні» по вул. 
Лаврській, 3 у м. Києві) - Згідно проектно - кошторисної документації 
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01601, місто Київ, 
Печерський р-н, вулиця Лаврська, будинок 3 
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: До 15 грудня 2015 року 

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація 
замовника про закупівлю (у разі такого розміщення): 

5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №155246, 
“ВДЗ” №282(30.06.2015) від 30.06.2015р. 

5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та 
номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів: 

5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою 
укладено договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з 
питань закупівель: 

6. Результат проведення процедури закупівлі:

6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 

6.2. Дата укладення договору про закупівлю: 

6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися: 



Визнані такими, що не відбулись - 

6.3.1. Дата прийняття рішення: 11.08.2015р. 

6.3.2. Підстава: торги не відбулися через скорочення видатків на здійснення 
закупівлі товарів, робіт і послуг 
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю:

8. Інформація про переможця торгів:

9. Інформація про рамкову угоду

9.1. Дата та номер рамкової угоди: 

9.2. Учасники рамкової угоди: 

9.3. Строк, на який укладено рамкову угоду: 

10. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:

_________________________ 

(підпис, М. П.) 


