
Інформація  

про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника 

1. Замовник. 

1.1. Найменування: Одеська національна ордена Дружби народів наукова бібліотека імені 
М.Горького 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 02226151 

1.3. Місцезнаходження: 65023, Одеська область, м. Одеса, Приморський район, вул. Пастера, 13 

2. Джерело фінансування закупівлі: державний бюджет України 

3. Інформація про предмет закупівлі: 

3.1. Найменування предмета закупівлі: послуги з передавання електричної енергії (активної та 

реактивної електричної енергії) код за ДК 016:2010 (35.12.1) 

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 247902 кВт*год за 

лотом №1; 4415 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: січень – грудень 2015 р. 

4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі: 

4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про 

застосування переговорної процедури закупівлі: odnb.odessa.ua 

4.2. 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)  

4.3. 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)  

4.4. 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)  
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 18.02.2015 р. 

6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі: 

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Публічне акціонерне товариство 

«Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» 

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00131713 

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), 

телефон, телефакс: 65031, м. Одеса, вул. М. Боровського,  28б, тел. (048) 705-26-59, (048) 

705-27-59 

7. Результат проведення процедури закупівлі: 

7.1. Дата акцепту пропозиції: 10.03.2015 р. 

7.2. Дата укладення договору про закупівлю: 16.03.2015 р. 

7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:  
№ 
Лота 

№ 
Договору 

Сума 

лот 
№1 

2171ц 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 

2171п 7000 грн. 00 коп.,  в т.ч. ПДВ  (цифрами) 

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

7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). 

8. Відміна процедури закупівлі: процедура не відмінялася  

8.1. Дата прийняття рішення. 

8.2. Підстава. 

 

Голова комітету з конкурсних торгів Одеської  

національної ордена Дружби народів наукової 

бібліотеки імені М. Горького  

                                                                                                           В.О.Агафонов 


