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

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

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

№1 від 02 березня 2016 року
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
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): Радченко Олег Миколайович, керівник апарату 
Апеляційного суду міста Києва, голова комітету з конкурсних торгів, вул. Солом’янська, буд. 
2-а, м. Київ, 03680, тел. 096-7-44-44-91, тел./факс (044) 284-13-08, radchenko_oleg@ukr.net

2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування: Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг -  

код згідно ДК 016-2010 -  53.10.1 [Поштові послуги з доставки письмової кореспонденції -  за 
кодом СРУ ДК 021:2015 -  64112000-4 (поштові послуги з доставки письмової кореспонденції)]

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: вул. Солом’янська, буд. 2-а, м. Київ, 

03680
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: січень - грудень 2016 року

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі:
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування 

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

розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 23.02.2016 №056464
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, 

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 23.02.2016 №056464/1
3.4. 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 №057901

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури 
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 02.03.2016 
№065601

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 18.02.2016
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):

-  попередні переговори: 22.02.2016,14-00 год., вул. Солом’янська, буд. 2-а, м. Київ;
-  остаточні переговори: 24.02.2016,12-00 год., вул. Солом’янська, буд. 2-а, м. Київ.

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
1 600 000,00 гривень (з ПДВ)

(цифрами)

(один мільйон шістсот тисяч гривень 00 копійок) (з ПДВ)
(словами)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
7.1. Найменування / прізвище, ім’я, по батькові: Київська міська дирекція Українського державного 

підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»
7.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків: 21560045
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7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: вул. Хрещатик, буд. 22, м. Київ, 01001, тел. (044) 230-08- 
20, (044)230-08-91

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 01.03.2016; 
1 600 000,00 гривень (один мільйон шістсот тисяч гривень 00 копійок) 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 статгі 
16 Закону України «Про здійснення державних закупівель»: відповідно до частини 3 статті 16 
Закону України «Про здійснення державних закупівель» замовник не встановлює 
кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують подану 
учасниками або учасниками попередньої кваліфікації інформацію про відповідність їх таким 
критеріям, у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, природного і нафтового газу, 
електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу, централізованого постачання теплової 
енергії, послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, 
телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з 
централізованого водопостачання та водовідведення, послуг з перевезення залізничним 
транспортом загального користування.

11. Інша інформація: Апеляційний суд міста Києва, обираючи переговорну процедуру закупівлі, 
керувався наступним.

Згідно ст.1 Закону України «Про поштовий зв’язок» послуги поштового зв'язку -  продукт 
діяльності оператора поштового зв’язку з приймання, обробки, перевезення та доставки 
(вручення) поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, 
банківських операцій, спрямований на задоволення потреб користувачів. Відповідно до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 року №10-р «Про національного 
оператора поштового зв’язку» виконання функцій національного оператора поштового зв’язку 
покладено на Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта».

Згідно Закону України «Про поштовий зв’язок» національний оператор забезпечує в 
установленому законодавством порядку надання універсальних послуги поштового зв'язку на 
всій території України і якому надаються виключні права на провадження певних видів 
діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку. Зокрема, видання, введення в обіг та 
організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також 
виведення їх з обігу; офіційне видання каталогів і цінників колекційних поштових марок га 
іншої філателістичної продукції; пересилання простих листів масою до 50 грамів та простих 
поштових карток; розміщення та використання поштових скриньок для збирання листів і 
поштових карток на всій території держави відповідно до нормативів, встановлених 
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку; використання 
маркувальних машин та надання дозволу на їх використання іншим фізичним та юридичним 
особам тощо.

Варто зазначити, що протягом останніх років Апеляційний суд міста Києва здійснював 
закупівлю послуг поштового зв’язку виключно у Київської міської дирекції Українського 
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», має маркувальну машину, яка 
дозволяє замість поштових марок (котрі крім Українського державного підприємства поштового 
зв’язку «Укрпошта» не має права друкувати жодне інше підприємство) використовувати 
поштові штампи.

В свою чергу, Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» (в г.ч. 
Київська міська дирекція) забезпечує:

1) у технічному плані: найпотужнішу та найрозгалуженішу в Україні мережу поштового 
зв’язку; здійснення поштових відправлень та супроводу документів; відсилання згрупованих 
реєстрованих поштових відправлень; якісний та надійний поштовий зв’язок;

2) в економічному плані: надання послуг за граничними тарифами на універсальні послуги 
поштового зв’язку, що встановлюються державою; є єдиним національним оператором 
поштового зв’язку.

Ураховуючи викладене, у зв’язку з тим, що зазначені послуги поштового зв’язку можуть 
бути надані тільки певним виконавцем, відповідно до пункту 2 частини другої статті 39 Закону 
України «Про здійснення державних закупівель» від 10 квітня 2014 року №1197-УІІ, а саме, 
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, комітетом з конкурсних торгів було прийнято рішення про необхідність 
застосування переговорної процедури закупівлі.
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12. Склад комітету з конкурсних торгів:

Голова комітету з конкурсних торгів:
Радченко О.М. (керівник апарату Апеляційного суду міста Києва);

Заступник голови комітету з конкурсних торгів:
Довгалюк Т.А. (начальник відділу договірно-правової роботи, матеріально-технічного та 
господарського забезпечення Апеляційного суду міста Києва);

Секретар комітету з конкурсних торгів:
Орлюк Д.Л. (заступник керівника апарату Апеляційного суду міста Києва);

Члени комітету з конкурсних торгів:
Котова B.C. (начальник відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності 
Апеляційного суду міста Києва -  головний бухгалтер);
Яворська І.П. (начальник відділу кадрової роботи та державної служби Апеляційного суду міста 
Києва);
Терещенко І.В. (заступник начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського 
обліку та звітності Апеляційного суду міста K,*c’DaV

Голова комітету з конкурсних торгів, 
керівник апарату Апеляційного суду міста

Глушенко В.В. (головний спеціаліст відділ 
господарського забезпечення Апеляційного с
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