
ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ про результати проведення 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: Одеська область, м. Одеса, Приморський район, вул. Пастера, 13, 65023
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство 

культури України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37535703
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. Інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась 

інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування 

процедури закупівлі в одного учасника (у разі розміщення): www.odnb.odessa.ua
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, 

опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 
         04.03.2013 р., № 076413 (ТРП) в «ВДЗ» № 18 (761) 
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, 

опублікованої у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України "Про 
здійснення державних закупівель"). - 

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, 
розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 22.02.2013 р.,   
№  076413/1   

4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування 
процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому 
виданні з питань державних закупівель: 07.03.2013 р., №086696 (ТРП), у «ВДЗ» №19 (762)   

 
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 19.02.2013 р. 

6. Інформація про переможця процедури закупівлі в одного учасника:

6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Комунальне підприємство  «Теплопостачання 
міста Одеси»

6.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 34674102
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, 

телефакс: юридична адреса: Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, вулиця 
Балківська, будинок 1-Б , 65110, тел. (0482) 30-18-18, факс (0482) 30-18-18  

7. Результат проведення процедури закупівлі:
7.1. Дата акцепту пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника: 

05.03.2013 р.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю: 22.03.2013 р. 

7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 602 799  грн. 20 коп., в т.ч. ПДВ 
       (шістсот дві тисячі сімсот дев’яносто дев’ять грн. двадцять коп., в т.ч. ПДВ)

7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):  - 
7.5. Процедура закупівлі в одного учасника відмінена: процедура не відмінялася

7.5.1. Дата прийняття рішення. -
7.5.2. Причини. -

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

м.п.

http://www.odnb.odessa.ua/

