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

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

ПОВІДОМ ЛЕННЯ  
про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової 

пропозиції, або пропозиції за результатами застосування 
переговорної процедури закупівлі

1. Замовник (генеральний 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. Предмет закупівлі:
2.1 Найменування предмета закупівлі: 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 чи надання послуг: вул. Солом’янська, буд. 2-а, 

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

3. Процедура закупівлі: переговорна процедура закупівлі
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб- 

порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 23.02.2016 №056464, «ВДЗ» №36/1/1 
(23.02.2016)

5. Учасник-переможець (учасники-переможці):
5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Київська міська дирекція Українського 

державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»
5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 21560045
5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, 

телефакс: вул. Хрещатик, буд. 22, м. Київ, 01001, тел. (044) 230-08-20, (044) 230-08-91
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за 

результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
1 600 000,00 гривень
(один мільйон шістсот тисяч гривень 00 копійок)

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, 
пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі): 24.02.2016

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода): відповідно до 
частини третьої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10 
квітня 2014 року № 1197-УІІ -  з 01.03.2016

Голова комітету з конкурсних торгів, . 
керівник апарату Апеляційного суду міста Києва О.М. Радченко
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