
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: Комунальна установа «Одеський історико-
краєзнавчий 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-2019-02-20-002929-b

5. Номер договору про закупівлю: 5168/13

6. Дата укладення договору: 07 березня 2019 12:05

7. Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким укладено
договір про закупівлю:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ"

8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника податків
учасника, з яким укладено договір про
закупівлю:

34674102

9. Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для фізичної
особи) учасника, з яким укладено договір
про закупівлю, номер телефону:

65110, Україна, Одеська обл., місто Одеса,
ВУЛИЦЯ БАЛКІВСЬКА, будинок 1-Б, тел.:
301818

10. Дата внесення змін до договору: 10 грудня 2019 13:25

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

Зменшення обсягів закупівлі



12. Опис змін, що внесені до істотних умов
договору (Кількість товарів або обсяг
виконання робіт чи надання послуг після
внесення змін):

1. Керуючись п.1 ч. 4, ст. 36 Закону України
«Про публічні Закупівлі» від 25.12.2015 р. №922-
VIII (зі змінами) та п.1.3. розділу І «Предмет
договору», п.11.1 розділу ХІ «Інші умови
договору» Договору про закупівлю послуги з
теплопостачання №5168/13 від 07.03.2019 р.,
зменшити обсяги закупівлі згідно з реальним
фінансуванням видатків на 107,144716 Гкал, на
суму 140 000,00 грн. (- 100 000,00 грн. – по
загальному фонду; - 40 000,00 грн. – по
спеціальному фонду). 2. В пункті 1.2., розділу І,
Договору №5168/13 від 07.03.2019 р. “Кількість
послуг” викласти в наступній редакції: кількість
послуг становить 54 Гкал (кількість: 54,3447641
Гкал (зазначено в примітках оскільки на
майданчику не має можливості поставити число
з знаками після коми). 3. Пункт 3.1., розділу ІІІ,
Договору №5168/13 від 07.03.2019 р. викласти в
наступній редакції: Ціна цього Договору
вартості послуг, наданих Учасником становить
суму 71 009,26 грн. (Сімдесят одна тисяча
дев’ять гривень, 26 копійок), у тому числі ПДВ
(20%) – 11 834,88 грн.
Вартість послуг, наданих Учасником за цим
Договором, встановлюється у розмірі 1 306, 644
грн. за 1 Гкал, з урахуванням ПДВ – 20%
(двадцять відсотків).

13. Номер додаткової угоди: 2


