
ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ
про 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. Реєстраційний рахунок замовника: р/рах. 35210002005867, 35220003005867 в ГУ ДКСУ в 

Одеській   обл. м. Одеси 
1.5. 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): 

 - Бірюкова Ірина Олександрівна, заступник генерального директора, м. Одеса, вул. Пастера, 
13, тел./факс (048)7230252; ognb@ukr.net; 

- Мирошниченко Юрій Анатолійович, інженер І кат. АГЧ; м. Одеса, вул. Пастера, 13, тел./факс 
(048)7230252; ognb@ukr.net; 

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ):
Міністерство культури України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37535703 

2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі: державний бюджет
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для 

друку, не для оприлюднення): Розмір бюджетного призначення 193,5 тис. грн.
2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для 

оприлюднення).

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому 
розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю 
(у разі наявності): www.odnb.odessa.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1.  Найменування  предмета  закупівлі:  послуги  з  Передавання  електричної  енергії 
(активної та реактивної електричної енергії), код за ДК 016:2010 35.12.1
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 156 653 кВт за лотом №1, 

12 000 кВт за лотом № 2
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
- ОННБ ім. М.Горького за адресою м. Одеса, вул. Пастера, 13, що обслуговує Центральний РЕМ 

ВАТ «Одесаобленерго» (лот №1);
- читальний зал ОННБ ім. М.Горького за адресою м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 1, що обслуговує 

Південний РЕМ ВАТ «Одесаобленерго» (лот №2). 
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень-грудень 2013 року.

6. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони 
учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: Відкрите акціонерне 
товариство «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго»; юридична адреса: 65023, 
м.Одеса, Приморсбкий район, вул.Садова,3;  фактична адреса: 65031, м.Одеса, 
Малиновський район, вул. М.Боровського, 28Б, тел.705-26-59, 705-2759

7. Ціна пропозиції:
лот №1   179 731 грн. 12 коп., в т.ч. ПДВ 29 955 грн. 19 коп.;
лот №2   13 767 грн. 84 коп., в т.ч. ПДВ 2 294 грн. 64 коп.

7.1. Загальна ціна пропозиції:  193 498 грн. 96 коп., в т.ч. ПДВ 32 249 грн. 83 коп.
7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару) -

8. Додаткова інформація: Умови застосування відповідно до п. 2 ч.2 ст.39 Закону України «Про 
здійснення державних закупівель»

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/

