
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2020-12-16-016932-c

Найменування замовника: Комунальна установа «Одеський історико-
краєзнавчий музей»

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02223773

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

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2020-12-16-016932-c

Номер договору про закупівлю: 4750/М

Дата укладення договору про
закупівлю:

18 січня 2021 14:37

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

ТОВ "Одеська обласна енергопостачальна
компанія" (ТОВ "ООЕК")

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

42114410

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

65007, Україна, вулиця Мала Арнаутська, 88,
Одеська область, місто Одеса

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

21 квітня 2021 10:43

Номер додаткової угоди: 2



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• збільшення ціни за одиницю товару до 10
відсотків пропорційно збільшенню ціни такого
товару на ринку у разі коливання ціни такого
товару на ринку за умови, що така зміна не
призведе до збільшення суми, визначеної в договорі
про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів
з моменту підписання договору про закупівлю.
Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю
товару не застосовується у випадках зміни умов
договору про закупівлю бензину та дизельного
пального, газу та електричної енергії

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

Згідно п. 2. ч. 5 статті 41 Закону України "Про
публічні закупівлі" - зміни згідно змісту додаткової
угоди №2


