
 

                                              

 

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  міста КИЄВА 

01601, м. Київ, вул.Командарма Кменєва, 8  

 

№ 03-5/165/13 від 17.06.2013 
Державне госпрозрахункове видавничо-поліграфічне  

підприємство "Зовнішторгвидав України" 

вул. Воровського, 22, м. Київ 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за 

результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника 

1. Замовник: 

1.1. Найменування. Окружний адміністративний суд міста Києва 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 34414689 

1.3. Місцезнаходження. Україна,  м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, 

01601 

2. Предмет закупівлі: 

2.1. Найменування предмета закупівлі. Послуги щодо видавання друкованої продукції, 

інші ( марки поштові) за ДК 016:2010, 58.19.1 

2.2. Кількість товарів або обсяг 

виконання робіт чи надання послуг. 

поштові марки номінальною вартістю 8,00 грн. – 

65000 одиниць, вартістю 5,00 грн. – 6400 одиниць, 

вартістю 4,80 грн. – 30000 одиниць, вартістю 2,00 

грн. – 30000  одиниць, вартістю 0,50 грн. – 49000 

одиниць, вартістю 0,30 грн. – 65000 одиниць 

2.3. Місце поставки товарів, виконання 

робіт чи надання послуг. 

за адресою замовника  

2.4. Строк поставки товарів, виконання 

робіт чи надання послуг 

червень - грудень 2013 року 

3. Процедура закупівлі. в одного учасника 

4. Дата оприлюднення та номер оголошення 

про проведення процедури закупівлі, 

опублікованого в державному офіційному 

друкованому виданні з питань державних 

закупівель. 

ВДЗ №47(790) від 17.06.2013, оголошення  

№136162 

5. Учасник-переможець: 

5.1. Найменування/прізвище, ім'я, по 

батькові. 

Українське державне підприємство 

поштового зв’язку «Укрпошта» в особі  

Київської міської дирекції Українського 

державного підприємства поштового 

зв’язку «Укрпошта» 

5.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний 

номер облікової картки платника податків. 

код 01189979           

ІПН 215600426655    

5.3. Місцезнаходження (для юридичної 

особи) та місце проживання (для фізичної 

особи), телефон, телефакс. 

Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22, 

тел. (044) 2300807   

6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних 800000,00 грн. 



    
 

 

 

 

 

 

торгів (цінової пропозиції, пропозиції за 

результатами застосування процедури 

закупівлі в одного учасника): 

 вісімсот тисяч грн. 00 коп.              

 

 6.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі 

товару). 

520000,00 грн. – 65000 одиниць, 32000,00 

грн. – 6400 одиниць, 144000,00 грн. – 30000 

одиниць, 60000,00 грн. – 30000  одиниць, 

24500,00 грн. – 49000 одиниць, 19500 грн. – 

65000 одиниць 

7. Дата прийняття рішення про акцепт 

пропозиції конкурсних торгів (цінової 

пропозиції, пропозиції за результатами 

застосування процедури закупівлі в одного 

учасника). 

17.06.2013 

8. Кінцевий строк укладення договору про 

закупівлю. 

- 

  

  

Голова комітету з конкурсних торгів 

 

 

 

В.І.Келеберда 

Секретар комітету з конкурсних торгів О.Ю.Євменова 


