
Посилання на закупівлю 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-19-011471-c 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

 

Київським окружним адміністративним судом відповідно до протоколу засідання тендерного 

комітету від 12.10.2021 року № 28 було прийнято рішення про проведення переговорної 

процедури з Публічним акціонерним товариством «Укрпошта» в особі Київської міської 

дирекції за наступними даними: 

Замовник: 

1.1. Найменування: Київський окружний адміністративний суд. 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 35919304. 

1.3.Місцезнаходження: 01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, 26 

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-02-17-005675-b 

Найменування предмету закупівлі: 

поштові послуги за ДК 021:2015 "64110000-0 Поштові послуги" 

Очікувана вартість закупівлі: 

250 000,0 гривень (Двісті п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ. 
Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для 

закупівлі визначений в сумі не меншій  250 000,00 грн відповідно до розрахунку до проєкту 

кошторису на 2021 рік (з урахуванням планової кількості справ та інформації про основні 

показники здійснення судочинства) та обґрунтування показників кошторису бюджетної 

установи. Метод, застосований для розрахунку відповідно до Методики: метод розрахунку 

очікуваної вартості товарів/послуг на підставі закупівельних цін попередніх закупівель (проте з 

урахуванням того, що послуги надаватимуться відповідно до тарифів на послуги з пересилання 

внутрішніх поштових переказів, розміщених на веб-сайті за посиланням https://ukrposhta.ua/). 

Строк поставки послуг: до 31.12.2021 

Джерело фінансування: 

Кошти державного бюджету, спеціальний фонд 250 000,0 гривень 

Місце поставки послуг: 

ВКЗ Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26, м. Київ 

Основні умови договору: 

відповідно до розділу VIIІ Закону України «Про публічні закупівлі» 

Кількість послуг: одна. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:: 

послуги з пересилання відправлень «Укрпошта Експрес»; відправлень «Укрпошта Стандарт»,  

посилок без оголошеної цінності масою до 10 кг з міста Києва до всіх населених пунктів 

України, простих, рекомендованих листів і бандеролей з оплатою, шляхом нанесення на 

відправлення відбитку кліше державного знака маркувальної машини встановленої за адресою 

Замовника: м. Київ, бульвар Лесі Українки 26 

 

 


