
ФОРМА ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України 26.07.2010 N 922 

(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку
 і торгівлі України від 27.12.2011 N 428)

1. Замовник:
1.1. Найменування: Одеська національна ордена Дружби народів наукова бібліотека 

імені М.Горького
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02226151
1.3. Місцезнаходження: м. Одеса, Приморський район, вул. Пастера, 13, 65023
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, 

по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду 
міжміського телефонного зв'язку, e-mail) Бірюкова Ірина Олександрівна, заступник 
генерального директора, м. Одеса, вул. Пастера, 13, тел./факс (048)7230252; 
ognb@ukr.net; 

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить 
замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Міністерство 
культури України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37535703

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 
процедури закупівлі в одного учасника: 22.02.2013 року

2. Джерело фінансування закупівлі: державний бюджет

3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: Пара та гаряча вода, постачання пари та 

гарячої води, код ДК 016:2010 – 35.30.1.
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 600, 601 Гкал 
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: об’єкти замовника у 

м. Одеса
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. січень-грудень 2013 

року.

4. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи:  Комунальне підприємство  «Теплопостачання міста Одеси»
4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 

34674102
4.3.  Місцезнаходження  юридичної  особи  або  місце  проживання  фізичної  особи, 

телефон,  телефакс:  65110,  Одеська  обл.,  місто  Одеса,  Приморський  район, 
ВУЛИЦЯ БАЛКІВСЬКА, будинок 1-Б , тел. (0482) 30-18-18, факс (0482) 30-18-18  

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника. п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону 
України  "Про  здійснення  державних  закупівель",  а  саме  через  відсутність 
конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які 
можуть бути поставлені, виконані чи   надані   тільки   певним   постачальником 
(виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання 
процедури закупівлі в одного учасника.

КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ  МІСТА  ОДЕСИ"
( КП "ТМО" ) здійснює господарську діяльність за видами діяльності: ПОСТАЧАННЯ ПАРИ 
ТА  ГАРЯЧОЇ  ВОДИ  (основний),  РЕМОНТ  І  ТЕХНІЧНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ  НАСОСІВ, 
КОМПРЕСОРІВ  ТА  ГІДРАВЛІЧНИХ  СИСТЕМ,  МОНТАЖ  НАСОСІВ,  КОМПРЕСОРІВ  ТА 
ГІДРАВЛІЧНИХ СИСТЕМ,  МОНТАЖ ТА УСТАНОВЛЕННЯ КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ 
ПРИЛАДІВ,  РЕМОНТ  ТА  ТЕХНІЧНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ  КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ 
ПРИЛАДІВ,  БУДІВНИЦТВО  МІСЦЕВИХ  ТРУБОПРОВОДІВ,  ЛІНІЙ  ЗВ'ЯЗКУ  ТА 
ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ. Постачання пари та гарячої води здійснюється за регульованими 
тарифами.



ОННБ ім.  М.Горького  та  КП "ТМО"  мають  багаторічний  досвід  співпраці  щодо 
постачання послуг, тобто є відповідна практика документально підтвердженого досвіду 
виконання зазначених договорів.

Планові  потреби  Замовника  у  2013  році  складають  600,  601  Гкал  для 
забезпечення об’єктів замовника у м.Одеса.

Неукладання договору  з  КП «ТМО» на надання послуг  з  постачання пари  та 
гарячої  води  призведе  до  припинення теплопостачання  установі.  Це  поставить  під 
загрозу  здоров’я  та  життя  працівників  та  користувачів  книгозбірні,  стане  причиною 
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, спричинить 
руйнування систем теплозабезпечення. 

 На запит ОННБ ім. М.Горького Одеським обласним територіальним відділенням 
Антимонопольного  комітету  України  підтверджено  наявність  КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА "ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ" (код ЄДРПОУ 34674102) (лист від 
14.02.2013 р. № 754-02/2013) у переліку суб’єктів природних монополій.

Т.ч. з метою запобігання негативних соціальних процесів та небажаних наслідків 
та  недопущення  виникнення  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного 
характеру, 

а  також  зважаючи  на  те,  що  ОННБ  ім.  М.Горького  має  необхідність  укласти 
договори на закупівлю Пари та гарячої води, постачання пари та гарячої води, 

керуючись вимогами Закону України "Про здійснення державних закупівель" та 
повноваженнями,  наданими  членам  комітету  з  конкурсних  торгів  у  відповідності  до 
Закону України "Про здійснення державних закупівель", 

враховуючи  результати  переговорів  з  представником  КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА "ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ" від 21.02.2013 р.,

отримавши підтвердження монопольного становища Учасника,
рішенням ККТ ОННБ ім. М.Горького від 22.02.2013 року було обрано процедуру 

закупівлі в одного учасника згідно п. 2 ч. 2 ст. 39 (а саме через відсутність  конкуренції 
(у  тому  числі  з  технічних  причин)  на  товари,  роботи  чи  послуги,  які  можуть  бути 
поставлені, виконані чи   надані   тільки   певним   постачальником   (виконавцем), за 
відсутності при цьому альтернативи).

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування 
процедури  закупівлі:  лист  Одеського  обласного  територіального  відділення 
Антимонопольного  комітету  України від  14.02.2013 р.  № 754-02/2013  про  наявність 
КОМУНАЛЬНОГО  ПІДПРИЄМСТВА  "ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ  МІСТА  ОДЕСИ"  (код  ЄДРПОУ 
34674102) у переліку суб’єктів природних монополій.

Голова комітету з конкурсних торгів Одеської національної 
ордена Дружби народів наукової бібліотеки імені М. Горького                   І.О. Бірюкова


