
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-2019-02-21-002259-b

5. Номер договору про закупівлю: Б-2/5-19

6. Дата укладення договору: 12 березня 2019 11:33

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

УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ОДЕСЬКІЙ
ОБЛАСТІ

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

40108934

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

65074, Україна, Одеська обл., місто Одеса,
ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, будинок 70,
корпус А, тел.: +380482641044

10. Дата внесення змін до договору: 11 лютого 2020 14:30

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

Продовження строку дії договору на наступний
рік



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

Керуючись п 3.3 розділу ІІІ Договору від
12.03.2019 № Б-2/5-19, відповідно до п. 8 ч. 4. ст.
36 Закону України «Про публічні закупівлі» від
25.12.2015 р. №922-VІІІ (зі змінами),
продовжити дію Договору від 12.03.2019 №
Б-2/5-19 про закупівлю послуг на строк,
достатній для проведення процедури закупівлі
на початок 2020 року, в обсязі, що не перевищує
20 відсотків суми, визначеної у Договорі від
12.03.2019 № Б-2/5-19, а саме: до 01 березня
2020 року включно, а в частині розрахунків до
повного їх виконання, та в обсязі, що не
перевищує 20 відсотків суми, визначеної у
Договорі від 12.03.2019 № Б-2/5-19, а саме
249537 грн. 19 коп. (двісті сорок дев’ять тисяч
п’ятсот тридцять сім гривень 19 коп.), в т.ч.
ПДВ.
2. Сторони дійшли згоди, що відповідно до ч. 3
ст. 631 Цивільного кодексу України, умови даної
додаткової угоди до Договору від 12.03.2019 №
Б-2/5-19 застосовуються до відносин, що
склались між ними з 01.01.2020 року.
14. Сума договору після внесення змін. 1 497
223,16 грн. з ПДВ (у т. ч. 249 537,19 грн. – згідно
додаткової угоди №3 від 11.02.2020 р. на
продовження дії договору про закупівлю, що не
перевищує 20% суми визначеної в договорі №
Б-2/5-19 від 12.03.2019 р.).15. Кількість товарів
або обсяг виконання робіт чи надання послуг
після внесення змін: 2 цілодобових пости
охоронників (фізична охорона), 2 об’єкти
технічної охорони.

13. Номер додаткової угоди: 3


