
ЗВІТ про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника
N1 від « 03 »  квітня    2013 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):

- 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; 

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

2. Джерело фінансування закупівлі: державний бюджет

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 : 150923 кВт за лотом №1, 

11561 кВт 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 

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). 
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг січень-грудень 2013 року

4. Інформація щодо 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 наявності): 
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 та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України :

- опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 
04.03.2013 , № 076453 (ТРП) в «ВДЗ» № 18 (761)   

- розміщено на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 22.03.2013 , 
код оголошення  22022013/573593555 , вх. № 13031Y082070

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного 
учасника, 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 процедури закупівлі в одного 
учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України: подано Замовником одночасно з оголошенням про застосування процедури - 
22.02.2013 р., оприлюднено веб-порталом за № 076453/1 від 04.03.2013.

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., 
№086811 (ТРП), у «ВДЗ» №19 (762)   

4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в 
одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому 
виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України: 

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


- опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 
25.03.2013, № 097325 (ТРП) у «ВДЗ» № 24 (767);

- розміщено на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 19.03.2013 , 
код оголошення 19032013/400754551,  вх. № 13034Y106235

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в 
одного учасника, 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: 19.02.2013 р.
6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 
             21.02.2013 р., о 14:30 год., приймальня ОННБ ім. М.Горького; 
             05.03.2013 р., о   9:30 год., приймальня ОННБ ім. М.Горького.
7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ):

№ 
Лота

Сума

лот 
№1

179 731 грн. 18 коп., в т.ч. ПДВ (цифрами)
сто сімдесят дев’ять тисяч  сімсот тридцять одна грн. 18 коп., в т.ч. ПДВ (словами)

лот 
№2

13 767 грн. 76 коп.,  в т.ч. ПДВ (цифрами)
тринадцять тисяч сімсот шістдесят сім грн. 76 коп. , в т.ч. ПДВ (словами)

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Відкрите 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, Приморський район, 

вул. Садова,3 65023,;  фактична адреса: м. Одеса, Малиновський район, вул. М.Боровського, 28Б, 
65031, тел.705-26-59, 705-27-59

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 
18.03.2013 р.

№ 
Лота

№ 
Договору

Сума

лот 
№1

2171ц 179 731 грн. 18 коп., в т.ч. ПДВ (цифрами)
сто сімдесят дев’ять тисяч  сімсот тридцять одна грн. 18 коп., в т.ч. ПДВ (словами)

лот 
№2

2171п 13 767 грн. 76 коп.,  в т.ч. ПДВ (цифрами)
тринадцять тисяч сімсот шістдесят сім грн. 76 коп. , в т.ч. ПДВ (словами)

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): - 
11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника 

(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:

Закупівля  у  одного  учасника  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) №2 від 19.02.2013 р. 

З урахуванням підтвердної відповіді, наданої на запит ККТ Замовника Одеським обласним 
територіальним  відділенням  Антимонопольного  комітету  України  про  наявність  Відкритого 
акціонерного  товариства  «Енергопостачальна  компанія  Одесаобленерго»,  код  за  ЄДРПОУ 
00131713 (далі  -  ВАТ  «Одесаобленерго,  Учасник)  у  переліку  суб’єктів  природних  монополій 
(лист  від  14.02.2013  р.  №  754-02/2013),  ККТ  Замовника  запросив  представника  ВАТ 
«Одесаобленерго» для участі в переговорах. 

https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/manage_purchase_list


На  запрошення Замовника  від  19.02.2013 р.,  згідно  з  методичними  рекомендаціями 
Уповноваженого  органу  (лист  Мінекономрозвитку  від  3301-04/40987-06  від  31.10.2012) 
21.02.2013 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 2013 року, в загальному обсязі 168 653 кВт на загальну вартість 193 498 грн. 96 коп., 
в  т.ч.  ПДВ  32  249  грн.  83  коп.  На  момент  проведення  переговорів  тариф  для  ІІ  класу 
непромислових споживачів становить 1,14732 грн. / КВт з ПДВ.

22.02.2013 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 закупівлю 
послуг  з  передавання  електричної  енергії  (активної   та  реактивної  електричної  енергії), 
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  ВАТ  «Одесаобленерго»  від  21.02.2013  р.,  отримавши  підтвердження 
монопольного  становища  Учасника,  комітет  з  конкурсних  торгів  обрав  процедуру 
закупівлі  в  одного  учасника послуг  з  передавання  електричної  енергії  (активної   та 
реактивної електричної енергії) у ВАТ «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).

У зв’язку з зміною тарифів у відповідності до постанови НКРЕ України від 25.02.2013 №191 
"Щодо встановлення роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів при 
поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території 
України"  ціна  пропозиції  Учасника  була  скоригована  та  погоджена  в  рамках  остаточних 
переговорів, які відбулися 05.03.2013 р.

Так, під час остаточних переговорів з Учасником було погоджено загальну  кінцеву ціну 
193 498 грн. 94 коп. (в т.ч. ПДВ), зокрема за лотом №1 179 731 грн. 18 коп. (в т.ч. ПДВ); за 
лотом №2  13 767 грн. 76 коп. (в т.ч. ПДВ); а також обсяг послуг, зокрема  150923 кВТ 
для забезпечення електроенергією бібліотечних споруд за адресою м. Одеса, вул. Пастера, 13, 
що  обслуговує  Центральний  РЕМ  ВАТ  «Одесаобленерго»  (лот  №1)  та  11561  кВТ для 
забезпечення електроенергією читального залу ОННБ ім. М.Горького за адресою м. Одеса, вул. 
Ак.  Філатова,1,  що обслуговує Південний РЕМ ВАТ «Одесаобленерго» (лот  №2).   На момент 
проведення переговорів тариф для ІІ класу непромислових споживачів становить 0,9924 грн. / 
КВт без ПДВ. 

Таким  чином,  05.03.2013 р.  ККТ  Замовника  акцептував  цінову  пропозицію  Учасника  з 
урахуванням результатів остаточних переговорів.

18.03.2013 р., через  5 робочих днів  з   дня  опублікування  у  державному офіційному 
друкованому  виданні  з  питань  державних  закупівель повідомлення  про  акцепт  пропозиції 
за результатами застосування процедури  закупівлі  в  одного  учасника, 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;

- під час переговорів, з метою належного забезпечення подальшого безперебійного 
постачання  електроенергії  для  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,  було  погоджено  взаємну  згоду  Сторін  про 
застосування умов договору до відносин між ними з 01.01.2013 р. відповідно до п. 3 ст. 
631 Цивільного кодексу України;

- 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 процедури закупівлі в одного учасника  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 процедури  закупівлі  в  одного  учасника; 

- оскільки  ВАТ  «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.

Також необхідно зазначити, що відповідно до частини першої статті 39 Закону замовник 
своєчасно забезпечив публікацію у Віснику державних закупівель і розміщення на веб-порталі 
Уповноваженого органу необхідної інформації про застосування процедури закупівлі  в одного 
учасника  та  розміщення на  веб-порталі  Уповноваженого  органу обґрунтування  застосування 
процедури  закупівлі  в  одного  учасника  у  встановлений  законодавством  термін.  Згідно 
роз’яснювальних листів  Мінекономрозвитку 3301-04/40987-06 від 31.10.2012, № 3302-04/8710-
12  від  07.03.2012  та  ін.,  забезпеченням  опублікування/оприлюднення     є  надсилання  та   
реєстрація        інформації й обґрунтування   в Державному підприємстві “Зовнішторгвидав України”, 
яке забезпечує видання Вісника державних закупівель,  протягом трьох робочих днів  з  дати 
засідання комітету з конкурсних торгів.

Таким чином, комітетом з конкурсних торгів дотримано термінів надсилання та реєстрації 
всіх  документів  щодо  даної  процедури,  що  підтверджується  відповідними  реєстраційними 
відмітками  отримувача.  В  свою  чергу  оприлюднення  у  Віснику  державних  закупівель  було 
здійснено  ДП  “Зовнішторгвидав  України”  згідно  з  графіком  прийому  інформації  та іншими 
регламентними документами. 

14. Склад комітету конкурсних торгів

1 Бірюкова І.О. - голова комітету з  конкурсних  торгів, заступник генерального директора з ІТ;
2 Пасічник Ю.М. - головний бухгалтер;

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

4 Кужелівська О.Л. - зав. планово-економічного сектору;
5 Василевська Е.І. - зав. відділу наукового комплектування фондів;
6 Гальченко К.Д. - зав. відділу автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів;
7 Мирошниченко Ю.А. - інженер І кат. АГЧ;
8 Верба Х.О. - економіст І кат.

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

м.п.
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