
ЗВІТ  

про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

№ 1   
1. Замовник. 

1.1. Найменування: Одеська національна ордена Дружби народів наукова бібліотека імені 
М.Горького 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02226151 

1.3. Місцезнаходження: вул. Пастера, 13, м. Одеса, 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, електронна адреса): Агафонов Володимир Олексійович, головний інженер, м. 
Одеса, вул. Пастера, 13, тел./факс (048)7230252;ognb@ukr.net; 
 
2. Предмет закупівлі. 

2.1. Найменування: послуги з передавання електричної енергії (активної та реактивної електричної 
енергії) код за ДК 016:2010 (35.12.1) 
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 247902 кВт*год за лотом №1; 
4415 кВт*год за лотом №2 
2.3. 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).  
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень-грудень 2015 р. 
 
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі: 
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування 
переговорної процедури закупівлі: www.tender.me.gov.ua 

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, 
розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 02.03.2015 р. , №070713, 
"ВДЗ" №203(02.03.2015)  
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 02.03.2015 р., №070713, 
"ВДЗ" №203(02.03.2015) 
3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування 

переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 
закупівель: 11.03.2015 р., №080817, "ВДЗ" №209(11.03.2015) 
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури 
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 23.03.2015 р., 
№093602, "ВДЗ" №217(23.03.2015) 

 

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі:   
18.02.2015 р. 
 
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 19.02.2015 р., о 11.00 год., 
приймальня ОННБ ім. М.Горького 
 
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):  

№ 
Лота 

Сума 

лот 
№1 

393 000 грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ (цифрами) 

Триста дев’яносто три тисячи грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ (словами) 

лот 
№2 

7000 грн. 00 коп.,  в т.ч. ПДВ  (цифрами) 

Сім тисяч грн. 00 коп. , в т.ч. ПДВ (словами) 

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

7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна 
компанія Одесаобленерго» 

7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00131713 
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 65031, м. Одеса, вул. М. Боровського,  28, тел. (048) 
7052659, (048) 7052759 
 
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:  
16.03.2015 р., лот №1: 393 000 грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ; 
16.03.2015 р., лот №2: 7000 грн. 00 коп.,  в т.ч. ПДВ 

 
9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі. 
10. 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. 
 
11. Інша інформація:  
Переговорна процедура закупівлі 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) №3 від 18.02.2015 р.  
На запрошення Замовника від 18.02.2015 р., 19.02.2015 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 послуг з передавання 
електричної енергії протягом 2015 року, в загальному обсязі 252317 кВт*год на загальну вартість 
400 000 грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ. На момент проведення переговорів тариф для ІІ класу 
непромислових споживачів становить 1,50984 грн. / КВт з ПДВ. 
 

12. Склад комітету з конкурсних торгів: 

 
1. Агафонов В.О. 
2. Бірюкова І.О. 
 
3. Брилько Є.М. 
4. Шевченко О.І. 

5. Гальченко К.Д. 
 
6. Тодорова М.І. 
7. Весніна Н.Ю. 

голова комітету з конкурсних торгів, головний інженер; 
заступник голови комітету з конкурсних торгів, заступник 
генерального директора з ІТ; 
член комітету з конкурсних торгів, заступник директора з АГЧ; 
член комітету з конкурсних торгів, провідний бухгалтер; 

член комітету з конкурсних торгів, зав. відділу автоматизації 
бібліотечно-бібліографічних процесів; 
член комітету з конкурсних торгів, головний бухгалтер; 
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 


