
АПЕЛЯЦІИНИИ СУД МІСТА КИЄВА
03680 м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а 

тел./факс 284-15-77, e-mail: inbox@kia.court.gov.ua

ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:
1.1. Найменування: Апеляційний суд міста Києва
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02894757
1.3. Місцезнаходження: вул. Солом’янська, буд. 2-а, м. Київ, 03680

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету
3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: Енергія електрична -  код згідно ДК 016-2010 -  35.11.1 
[Електрична енергія -  за кодом СРУ ДК 021:2015 -  09310000-5 (електрична енергія)]

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 634 316,9 кВт*год
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: вул. Солом’янська, буд. 2-а, м. Київ, 03680
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: січень - грудень 2016 року

4. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі:
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування 

переговорної процедури закупівлі: www.kia.court.gov.ua ; www.apcourtkiev.gov.ua
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, 

розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 23.02.2016 №056648
4.3. Дата оприлюднення і номер обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, 

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 23.02.2016 №056648/1
4.4. Дата оприлюднення і номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування 

переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 
закупівель: 24.02.2016 №058051

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 18.02.2016
6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі:

6.1. Найменування / прізвище, ім’я, по батькові: Публічне акціонерне товариство «Київенерго»
6.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00131305
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, 

телефакс: пл. І.Франка, буд. 5, м. Київ, 01001, тел. (044) 239-42-33
7. Результат проведення процедури закупівлі:

7.1. Дата акцепту пропозиції: 24.02.2016
7.2. Дата укладання договору про закупівлю: 01.03.2016
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:

З 117 100.00 гривень (з ІІДВ)
(цифрами)

(три мільйони сто сімнадцять тисяч сто гривень 00 копійок) (з ПДВ)
(словами)

8. Відміна процедури закупівлі:
8.1. Дата прийняття рішення:
8.2. Підстава:

Голова комітету з конкурсних торгів, 
керівник апарату А пеляційного суду міста
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