ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору

1. Найменування замовника:

Комунальна установа «Одеський історикокраєзнавчий музей»

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

02223773

3. Місцезнаходження замовника:

65026, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул.
Гаванна, буд. 4

4. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2018-03-19-002396-c

5. Номер договору про закупівлю:

5168/12

6. Дата укладення договору:

03 квітня 2018 10:30

7. Найменування (для юридичної особи)
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
або прізвище, ім’я, по батькові (для
"ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ"
фізичної особи) учасника, з яким укладено
договір про закупівлю:
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника податків
учасника, з яким укладено договір про
закупівлю:

34674102

9. Місцезнаходження (для юридичної
65110, Україна, Одеська обл., місто Одеса,
особи) або місце проживання (для фізичної Приморський район ВУЛИЦЯ БАЛКІВСЬКА буд.
особи) учасника, з яким укладено договір 1-Б, тел.: +380949527208
про закупівлю, номер телефону:
10. Дата внесення змін до договору:

05 лютого 2019 16:53

11. Випадки для внесення змін до істотних Продовження строку дії договору на наступний
умов договору згідно з частиною
рік
четвертою статті 36 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

12. Опис змін, що внесені до істотних умов Опис змін, що внесені до істотних умов
договору:
договору:
1. Керуючись п. 11.3.2 розділу XІ «Інші умови»
Договору, відповідно до п. 8, ч. 4, ст. 36 Закону
України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015
р. №922-VIII (зі змінами), продовжити дію
Договору від 03.04.2018 р. №5168/12 на строк,
достатній для проведення процедури закупівлі
на початку 2019 року, а саме: до 31 березня 2019
р., та в обсязі, що не перевищує 20 відсотків
суми визначеної у Договорі від 03.04.2018 р.
№5168/12, а саме: 27330,74 з урахуванням ПДВ
(20%).
2. Вартість даної додаткової угоди становить 27
330,74 грн. (двадцять сім тисяч триста тридцять
гривень, 74 копійки), у тому числі ПДВ (20%) 4
555,12 грн.
3. Обсяг послуг за даною додатковою угодою
складає 20,916745 Гкал.
4. Вартість послуг наданих Учасником за цим
Договором, встановлюється у розмірі 1 306, 644
грн. за 1 Гкал, з урахуванням ПДВ – 20%.

