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РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік (зі змінами) 
Апеляційний суд міста Києва, 02894757

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі
Кил КЕКВ 

(ллн бюджет
них коштів)

Очікувана вартість пре.'імгіа іак>иів.іі Процедура
закупівлі

Орієнтовний 
початок проиімі'шіи 
процедури закупівлі

ІІриміїкії

1 2 3 4 5 6

Енергія електрична
(Код ДК 016-2010 -  35.11.1)

КЕКВ 2273

1 562 900,00 грн.
(один мільйон п’ятсот шістдесят дві тисячі 

дев’ятсот гривень 00 копійок), у тому числі ТТДВ — 
260 483,33 грн. (двісті шістдесят тисяч чотириста 

вісімдесят три гривні 33 копійки)

переговорна
процедура
закупівлі

січень -  лютий 
2015 року

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані
(Код ДК 016-2010 -  06.20.1)

КЕКВ 2274

1 537 400,00 грн.
(один мільйон п’ятсот тридцять сім тисяч чотири

ста гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ -  
256 233,33 грн. (двісті п’ятдесят шість тисяч двісті 

тридцять три гривні 33 копійки)

переговорна
процедура
закупівлі

січень -  лютий 
2015 року

Послуги пош тові у межах зобов’язання щодо надання 
універсальних послуг

(Код ДК 016-2010 -  53.10.1)
(послуги з приймання до пересилання письмової кореспонденції 
(простих та рекомендованих листів і бандеролей) через відділен
ня поштового зв'язку з оплатою, шляхом нанесення на поштове 
відправлення відтиску державного знака маркувальної машини 
встановленої у Замовника)

КЕКВ 2240

1 200 000,00 грн.
(один мільйон двісті тисяч гривень 00 копійок), у 

тому числі ПДВ -  200 000,00 грн. (двісті тисяч 
гривень 00 копійок)

переговорна
процедура
закупівлі

січень -  лютий 
2015 року

П ослуги допоміжні комбіновані щодо різних об’єктів
(Код ДК 016-2010 -  81.10.1)

(послуги щодо загального технічного, експлуатаційно- 
господарського обслуговування адміністративної будівлі Апеля
ційного суду міста Києва та утримання у належному стані інже
нерних мереж електро -, тепло-, водопостачання, а також забез
печення належного функціонування внутрішнього обладнання 
адміністративної будівлі, утримання в чистоті та належному ста
ні приміщень Апеляційного суду міста Києва та прибудинкової 
території)

КЕКВ 2240

5 184 530,00 грн.
(п’ять мільйонів сто вісімдесят чотири тисячі 

п’ятсот тридцять гривень 00 копійок), у тому чис
лі ПДВ -  864 088,33 грн. (вісімсот шістдесят чоти

ри тисячі вісімдесят вісім гривень 33 копійки)

переговорна
процедура
закупівлі

липень-серпень 
2015 року



Предмет закупівлі
Код КЕКВ 

(для бюджет* 
них коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура
закупівлі

Оріснтовний 
початок проведення 
процедури закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6

Енергія електрична
(Код ДК 016-2010 -  35.11.1)

КЕКВ 2273

1 422 000,00 грн.
(один мільйон чотириста двадцять дві тисячі 00 

копійок), у тому числі ПДВ -  237 000,00 грн. (дві
сті тридцять сім тисяч гривень 00 копійок)

переговорна
процедура
закупівлі

жовтень-листопад 
2015 року

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 02 жовтня 2015 року № 8

Голова комітету з конкурсних торгів

Секретар комітету з конкурсних торгів
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(підпис)

О.М. Радченко
(ініціали та прізвище)

Д.Л. Орлюк
(ініціали та прізвище)


