
ЗВІТ про результати проведення переговорної процедури закупівлі  
N4 від «22»  липня  2014 р. 

 ФОРМУ ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом 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. 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, e-mail): 

- Агафонов Володимир Олексійович , головний інженер ОННБ імені М. Горького, м. Одеса, вул. 

Пастера, 13, тел./факс (048)7230252;  

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): 

Міністерство культури України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37535703 

2. Джерело фінансування закупівлі: державний бюджет України 
 

3. Предмет закупівлі: 

3.1. Найменування: Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води, код ДК 016:2010 

– 35.30.1. 

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг : 358, 13 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 червень-грудень 2014 року 
 

4. Інформація щодо інформування про застосування переговорної процедури закупівлі: 

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 наявності): www.odnb.odessa.ua 

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, 

опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель 

та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:                           
02.07.2014 р., № 139671 (ТРП) в «ВДЗ» № 33 (02.07.2014)  

- розміщено на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 02.07.2014 , 

код оголошення  26062014/485682963 , вх. № 14065WX637719 

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, 

опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: не опубліковувалося. 

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, 

розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: подано 

Замовником одночасно з оголошенням про застосування процедури - 02.07.2014 р., 

оприлюднено веб-порталом  №  139671/1   від 02.07.2014р. 

4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами 

застосування переговорної процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному 

друкованому виданні з питань державних закупівель: 07.07.2014 р., №141205 (ТРП), у «ВДЗ» 

№36 (07.07.2014)  
( розміщено на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 07.07.2014 , 

код оголошення 02072014/427190357, вх.№ 14071WX639353 )  

4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури 

закупівлі, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з 

питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України: 17.07.2014, № 145301(ТРП) у «ВДЗ» № 44 (17.07.2014) 

- розміщено на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 17.07.2014 , 

код оголошення 14072017/401390342,  вх. № 14073W650218 

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати переговорної процедури закупівлі яка 

була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних 

закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: не опубліковувалася. 
 

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 25.06.2014 р. 

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):  

26.06.2014 р., о 15.30 год., приймальня ОННБ ім. М.Горького.  

 

 

 

http://www.odnb.odessa.ua/
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/manage_purchase_list/


7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ): 
           380 900  грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ  

           (триста вісімдесят тисяч дев’ятсот  грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ) 
 

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 

8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Комунальне підприємство  «Теплопостачання 

міста Одеси» 

8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 34674102 

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: юридична адреса: юридична адреса: Одеська обл., 

місто Одеса, Приморський район, вулиця Балківська, будинок 1-Б , 65110, тел. (0482) 30-18-

18, факс (0482) 30-18-18   
 

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 

14.07.2014 р. ;  380 900  грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ  

       (триста вісімдесят тисяч дев’ятсот  грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ) 
 

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): -  

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі (якщо таке 

мало місце): процедура не відмінялася. 
 

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством 

вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям 

відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель": 

Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до 

статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель", надані. 
 

13. Інша інформація: 
 

Переговорної процедури закупівлі Пари та гарячої води; постачання пари та гарячої води, 

Передавання електричної енергії (активної та реактивної електричної енергії) за кодом ДК 

016:2010 35.30.1 здійснюється відповідно до річного плану закупівель, затвердженого 

протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника (далі – ККТ Замовника) №7 

від 24.06.2014 р.  
 

На запрошення Замовника, згідно з методичними рекомендаціями Уповноваженого органу 

(лист Мінекономрозвитку від 3301-04/40987-06 від 31.10.2012),  26.06.2014 р. відбулися 

попередні переговори з Учасником, в рамках яких було обговорено найменування предмета 

закупівлі, обсяг надання послуг, місце надання послуг, строк постачання, очікувану вартість 

предмета закупівлі, назву учасника, загальну суму пропозиції учасника за лотами та інші питання. 

Представник Учасника надав для ознайомлення копії установчих та реєстраційних документів, 

ліцензій та інших документів, передбачених чинним законодавством України, ознайомив з 

проектом договору про закупівлю, діючими тарифами та ін. інформацією, підтвердив можливість 

постачання Пари та гарячої води протягом червня – грудня 2014 року, в обсязі 358,13 Гкал на 

загальну вартість  380,900  грн.00 коп. На момент переговорів тариф становить 1063,58 грн. з 

ПДВ.  

26.06.2014 р. з метою запобігання негативних соціальних процесів і небажаних наслідків, 

недопущення виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також 

зважаючи на те, що ОННБ ім. М.Горького має необхідність укласти договори на 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 КП «ТМО» від 03.06.2014 р., відповідно до статі 5 Закону України 

«Про природні монополії», комітет з конкурсних торгів обрав переговорну процедуру 

закупівлі 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). 
 

Додатково учасники переговорів дійшли згоди про те, що: 

- тарифи, які встановлює Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг 

України, не можуть бути предметом узгодження між Учасником та Замовником, оскільки Учасник 

не має інформації про їх величини і їх зміни на наступні періоди. Нарахування з застосуванням 

нових тарифів мають проводитися з дати встановлення, зазначеної в відповідному рішенні про 

встановлення тарифу, що має бути відображено в договорі про закупівлю;  

- найменування предмета закупівлі згідно коду ДК 016-2010 : 35.30.1 Пара та гаряча вода, 

постачання пари та гарячої води необхідно конкретизувати у номенклатурі послуг, які Учасник 

надає Замовнику згідно Договору, що буде укладено за результатами процедури закупівлі: 

послуги з теплопостачання, а саме: постачання, виробництва та транспортування теплової енергії.  



14.07.2014 р., у терміни, визначені абз. 2 ч. 3 ст. 39 ЗУ "Про здійснення державних 

закупівель",  був укладений Договір про закупівлю, а саме на 5 день  з  дня  оприлюднення на 

веб – порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції за результатами 

застосування переговорної процедури закупівлі. 

  Під час організації та проведення процедури закупівлі ККТ Замовника врахував додаткові 

особливості здійснення даної закупівлі в одного учасника, зокрема: 

- відсутні передбачені п.4 ст.2 ЗУ  "Про здійснення державних закупівель" окремих законів 

України, що визначають особливості здійснення закупівлі послуг із забезпечення  

централізованого постачання теплової енергії;  

- КП «ТМО» здійснює господарську діяльність з виробництва, транспортування та постачання 

теплової енергії, носіями якої є гаряча вода і централізоване теплопостачання, що 

надаються тепловими мережами;  

- відповідно до існуючих схем теплопостачання м. Одеси, забезпечення тепловою енергією 

об’єктів Замовника здійснюється від теплових мереж, які експлуатуються КП «ТМО», 

технічна можливість теплопостачання від інших мереж відсутня; 

- оскільки надання послуг КП «ТМО» здійснюється всім категоріям споживачів, в т.ч. 

установам, що фінансуються з державного бюджету, за регульованими тарифами на 

теплову енергію, які встановлено постановою Національної комісії регулювання ринку 

комунальних послуг України № 133 від 30.09.2011 р., договором передбачено можливість  

здійснення розрахунків у разі зміни тарифів; 

- з метою безперебійного постачання послуг КП «ТМО», необхідних для забезпечення 

функціонування закладу, який є визначним об’єктом культури загальнодержавного 

значення, а також запобігання негативних соціальних процесів та небажаних наслідків, 

недопущення виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

під час переговорів було погоджено взаємну згоду Сторін про застосування умов договору 

до відносин між ними з 01.06.2014 р. відповідно до п. 3 ст. 631 Цивільного кодексу 

України; 

Також необхідно зазначити, що відповідно до частини першої статті 39 Закону замовник 

своєчасно розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу необхідної інформації про 

застосування переговорної процедури закупівлі та розміщення на веб-порталі Уповноваженого 

органу обґрунтування застосування процедури закупівлі у встановлений законодавством термін.  

14. Склад комітету конкурсних торгів 

 
1 Агафонов В.О. - голова комітету з  конкурсних  торгів,  
2 Бірюкова І.О. - заступник голови комітету з  конкурсних  торгів, заступник 

генерального директора з ІТ; 
3 Брилько Є.М. - заступник директора з АГЧ; 

4 Шевченко О.І. - провідний бухгалтер; 
5 Гальченко К.Д. - зав. відділу автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів; 
6 Мірошниченко Ю.А. - інженер І кат. АГЧ; 
7 Ватан О.С. - секретар комітету з  конкурсних  торгів, провідний юрисконсульт 
 

 

Голова комітету з конкурсних торгів Одеської національної  

ордена Дружби народів наукової бібліотеки імені М. Горького                      В.О. Агафонов 
м.п. 

 

 


