
Реєстраційний номер документа: 16022ХХ237789
Номер оголошення, номер і дата бюллетня: № 044203, ВДЗ № 31 (16.02.2016) від
16.02.2016 р.

ІНФОРМАЦІЯ 
про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.
1.1. Найменування: Апеляційний суд Вінницької області
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02890328
1.3. Місцезнаходження: вул. Соборна, буд. 6. Вінницька область, м. Вінниця, 21050
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35220156000260
1.5. 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): Олексієнко Юрій Григорович -  
голова комітету з конкурсних торгів, заступник голови суду, м. Вінниця., вул. Соборна, 
6. тел. (0432) 53-17-84, факс (0432) 59-20-24 inbox@vna.court.gov.ua
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:
385400,00 грн.
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про 
закупівлю: www.court.gov.ua/sud0290
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016:2010 - 35.30.1 Пара та гаряча вода:
постачання пари та гарячої води
(ДК 021:2015 -  09320000-8 -  пара, гаряча вода та пов’язана п р о д у к ц і я ) ( п о с л у г и  з  

постачання теплової енергії та приєднаного теплового навантаження 35.30.12-00.00: 
теплова енергія -  229,58306 Гкал, приєднане теплове навантаження -  1,94 Гк/год)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: теплова енергія -
229,58306 Гкал, приєднане теплове навантаження -  1,94 Гк/год
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою замовника
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31 грудня 2016 р о к у

5. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони 
учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: Комунальне підприємство 
Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» 21100 м. Вінниця, вул. 600- річчя, 
13. тел. (0432) 51-32-54. тел./факс (0432) 55-16-55
6. Інформація про ціну пропозиції.
7. Умова застосування переговорної процедури: 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
8. Додаткова інформація: Способи зв’язку для отримання додаткової інформації -  
телефон/факс (0432) 59-20-24

Голова комітету з конкурсних торгів 
заступник голови Апеляційного суду1 
Вінницької області

Ж. Олексієнко
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