
ЗВІТ про результати проведення переговорної процедури закупівлі  
N3 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,  м. Одеса, вул. Пастера, 13, тел./факс 

(048)7230252; ognb@ukr.net;  

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: Передавання електричної енергії (активної та реактивної електричної 

енергії), код за ДК 016:2010 35.12.1 

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг : 103974 кВт*год за лотом 

№1,  3850 кВт*год за лотом № 2 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг 

- ОННБ ім. М.Горького за адресою м. Одеса, вул. Пастера, 13, що обслуговує Центральний РЕМ 

ПАТ «Одесаобленерго» (лот №1); 

- читальний зал ОННБ ім. М.Горького за адресою м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 1, що обслуговує 

Південний РЕМ ПАТ «Одесаобленерго» (лот №2).  

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг червень-грудень 2014 року 

 

 

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури переговорної 

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 переговорної процедури закупівлі (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., № 139659 (ТРП) в «ВДЗ» № 33 (02.07.2014)  

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

код оголошення 26062014/481165873  , вх. № 140065wx637707 

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 від 02.07.2014 р.,   № 139659/1  

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 07.07.2014 р., №141181 

(ТРП), у «ВДЗ» №36 (07.07.2014)  
 ( розміщено на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 

07.07.2014 , код оголошення 02072014/420813556, вх.№ 14071WX639329 )  

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: №145301, ВДЗ №44(17.07.2014) від 17.07.2014  

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

оголошення 14072014/396031516 ,  вх. № 14073WX650218  

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


4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення 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 11:00 год., приймальня ОННБ ім. М.Горького;  

             7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ): 

 

№ 

Лота 

Сума 

лот 
№1 

135000 грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ (цифрами) 
сто тридцять п’ять  тисяч  грн. 00  коп., в т.ч. ПДВ (словами) 

лот 
№2 

5000 грн. 00 коп.,  в т.ч. ПДВ  (цифрами) 
п’ять тисяч  тисяч грн. 00 коп. , в т.ч. ПДВ (словами) 

 

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

8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Публічне  акціонерне товариство 

«Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» 

8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00131713 

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: юридична адреса: м. Одеса, вул. М.Боровського, 28 б, 

65029,;  фактична адреса: м. Одеса, вул. М.Боровського, 28 б, 65031, тел.705-26-59, 705-27-59 
 

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

14.07.2014 р. 

 
№ 

Лота 

№ 

Договору 

Сума 

лот 
№1 

2171ц 135 000 грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ (цифрами) 
сто тридцять п’ять тисяч  грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ (словами) 

лот 
№2 

2171п 5000 грн. 00 коп.,  в т.ч. ПДВ  (цифрами) 
п’ять тисяч грн. 00 коп. , в т.ч. ПДВ (словами) 

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": 

Згідно п. 2 абз. 2  ч.3 ст. 16  Закону України "Про здійснення державних закупівель" Замовник 

не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що  підтверджують 

подану учасниками або учасниками попередньої кваліфікації інформацію про відповідність їх 

таким критеріям у разі закупівлі електричної енергії, послуг з її  передачі та розподілу. 

 

13. Інша інформація: 

 

Переговорна процедура закупівля у послуг з Передавання електричної енергії (активної та 

реактивної електричної енергії) за кодом ДК 016:2010 35.12.1 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 від 25.05.2014 р., згідно з методичними рекомендаціями 

Уповноваженого органу (лист Мінекономрозвитку від 3301-04/40987-06 від 31.10.2012)               

26.06.2014 р. відбулися 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 послуг з передавання електричної енергії протягом червня - грудня 2014 року, в 

загальному обсязі 107 824 кВт*год на загальну вартість 140 000 грн. коп., в т.ч. ПДВ. На момент 

проведення переговорів тариф для ІІ класу непромислових споживачів становить 1,2389 грн. / 

КВт*год з ПДВ. 

 



Враховуючи результати переговорів з представником ПАТ «Одесаобленерго» від 26.06.2014 

р., отримавши підтвердження монопольного становища Учасника, комітет з конкурсних торгів 

обрав переговорну процедуру послуг з передавання електричної енергії (активної  та 

реактивної електричної енергії) у ПАТ «Одесаобленерго» (00131713) , 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). 

 

Таким чином, 02.07.2014 р. ККТ Замовника акцептував цінову пропозицію Учасника з 

урахуванням результатів переговорів. 

14.07.2014р., через 5 робочих днів  з   дня  опублікування  у  державному офіційному  

друкованому  виданні  з  питань  державних  закупівель повідомлення  про  акцепт  пропозиції за 

результатами застосування переговорної процедури  закупівлі  , був укладений Договір про 

закупівлю,  тобто у терміни, визначені абз. 2 ч. 3 ст. 39 ЗУ "Про здійснення державних закупівель" 

у  разі закупівлі електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу.  

Під час організації та проведення процедури закупівлі ККТ Замовника врахував додаткові 

особливості здійснення даної закупівлі в одного учасника, зокрема: 

- відсутність передбачених п.4 ст.2 ЗУ ЗУ "Про здійснення державних закупівель" 

окремих законів України, що визначають особливості здійснення закупівлі послуг із 

забезпечення  виробництва, передачі та постачання електричної енергії; 

- згідно п. 2 абз. 2  ч.3 ст. 16  ЗУ "Про здійснення державних закупівель" Замовник не 

встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що  підтверджують 

подану учасниками або учасниками попередньої кваліфікації інформацію про 

відповідність їх таким критеріям у разі закупівлі електричної енергії, послуг з її  передачі 

та розподілу; 

- згідно абз. 2 ч. 3 ст. 39 Закону у  разі закупівлі електричної енергії, послуг з її 

передачі та розподілу замовник має право укласти  договір  про  закупівлю  за 

результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк  не  раніше  ніж  

п'ять робочих днів  з   дня  опублікування  у  державному офіційному  друкованому  

виданні  з  питань  державних  закупівель повідомлення  про  акцепт  пропозиції за 

результатами застосування переговорної процедури закупівлі;  

- оскільки ПАТ «Одесаобленерго» здійснює господарську діяльність з передачі 

електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання 

електричної енергії за регульованими тарифами (тарифи на електричну енергію 

встановлюються Національною комісією регулювання електроенергетики України), 

договором передбачено можливість  здійснення розрахунків у разі зміни тарифів на 

електричну енергію. 

 
 

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. 

 

 

 
 


