
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури 

1. Найменування замовника: Державне управління справами 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 00037256 
3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220 
4. Конкретна назва предмета закупівлі: державні нагороди України 
5. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) (за наявності): 18530000-3 Подарунки та нагороди 
6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 5 330 од. 
7. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01220, м.Київ-220, 
вул. Банкова, 11, Державне управління справами 
9. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) 
учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: Національний банк України 
через уповноважений ним підрозділ - Банкнотно-монетний двір 
10. Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків 
учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: 21575489 
11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) 
учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон: 02660, м. Київ-660, 
вул. Пухівська, 7, телефон: (044) 530-50-92, факс (044) 530-49-48 
12. Ціна пропозиції: 

9 231 241,20 грн. (дев'ять мільйонів двісті тридцять одна тисяча двісті сорок 
одна грн. 20 коп.) з ПДВ 
13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої 
статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» п. 2 частини другої статті 35 
Закону України «Про публічні закупівлі» (відсутність конкуренції (у тому числі з 
технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може 
бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи). 
14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (посилання на експертні, 
нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування 
процедури закупівлі) 

Застосування переговорної процедури закупівлі необхідно здійснити з наступних 
причин. 

З метою створення необхідних умов для виконання Президентом України 
конституційних повноважень щодо нагородження державними нагородами; 
встановлення президентських відзнак і нагородження ними та згідно із замовленням 
Адміністрації Президента України Державному управлінню справами у 2017 році 
необхідно закупити знаки державних нагород. Всього 5 330 одиниць. 

Відповідно до статті 12-1 Закону України «Про державні нагороди України» 
виготовлення орденів, медалей, нагрудних знаків до почесних звань України, нагрудних 
знаків лауреатів державних премій України і президентських відзнак здійснюється 
виключно Бакнотно-монетним двором Національного банку України. 

Під час проведення переговорів Банкнотно-монетний двір Національного банку 
України подав документально підтверджену інформацію щодо відповідності наступним 
кваліфікаційним вимогам: 

наявність обладнання та матеріально - технічної бази; 
- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та 

досвід; 
наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних 
договорів. 

Згідно наданих документів Монетний двір Національного банку України введено в 
дію у 1998 році. За технологічним рівнем, ступенем організації виробництва та 
професіоналізмом працівників він належить до провідних монетних дворів світу. 



оснащений високотехнологічним обладнанням 
"Шулер", "Гюдель", "Зак і Кіссельбах", "Тронруд", 

двору гарантує виготовлення серійної 

Обладнання: 
Банкнотно-монетний двір 

всесвітньо відомих фірм: "Гребенер" 
"Келенбергер", "Соло" та ін. 

Обладнання Банкнотно-монетного 
продукції. 

До складу Монетного двору входять: 
- макетна майстерня; 
- інструментальний цех; 
- цех карбування нам 'ятних та ювілейних монет; 
- цех карбування розмінних монет; 
- цех виготовлення орденів та медалей. 
Систему управління якістю продукції Банкнотно-монетного двору сертифіковане 

на відповідність ДСТУ ISO 9001-2009. 
У 2000 році на базі Банкнотно-монетного двору НБУ було створено цех з 

виготовлення державних нагород, в якому встановлено унікальне обладнання, 
впроваджено сучасні технології, що дає можливість здійснювати випуск продукції 
високої якості і складності. 

У 2010 році відкрито дільницю виготовлення елементів державних нагород 
методом литва. 

В арсеналі технологічних можливостей Монетного двору виконання 
багаторівневого карбування, виготовлення нагород із дорогоцінних металів, оздоблення 
дорогоцінними каменями, декоративне покриття золотом, сріблом, патинування 
(старіння срібла), покриття гарячою та холодною емалями, широка гама кольорів, 
захисне покриття виробів лаками, комп'ютерне нанесення написів на вироби (рант, 
реверс), електронний банк шрифтів (понад 600 видів), автоматичне приварювання 
шрифтів та застібок. 

Ефективна організаційна система управління з висококваліфікованим персоналом 
дає змогу Банкнотно-монетному двору виконувати складні завдання на найвищому 
професійному рівні. На підприємстві працюють висококваліфіковані фахівці, серед яких 
кандидати наук та заслужені працівники України у різних галузях промисловості. 

Заступник Керівника 
Державного управління справами, 
голова тендерного комітету С. І. ПРИЛИП КО 


