ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору
1. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 02.11.2015р.
№ 369(02.11.2015), №221873
2. Договір про закупівлю.
2.1. Номер договору. №1-ВТ-2016
2.2. Дата укладення договору. 25.12.2015 року
3. Замовник.
3.1. Найменування. Комунальний заклад охорони здоров’я «Центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф»
3.2. Код за ЄДРПОУ. 38494108
3.3. Місцезнаходження. проспект Правди, 13, Харківська область, м. Харків;
Дзержинський район; 61058
4. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
4.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЕКСПОГАЗ ТРЕЙД»
4.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 36429608
4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. автотраса Харків – Довжанський, АЗС, смт.
Рогань, Харківська область, Харківський район; 62481, тел./факс (057) 732-33-43
5. Зміни до договору про закупівлю.
5.1. Дата внесення змін до договору. 01.11.2016 року
5.2. Зміни, що внесені до істотних умов договору.
1. У зв’язку з коливанням цін на продукти нафтоперероблення газоподібні (газ пропанбутан) на підставі п. 3.2 та 11.5 Договору (п. 5 частини п’ятої ст. 40 Закону України «Про
здійснення державних закупівель» із змінами) зменшити ціну договору на 3 439,00 грн. (три
тисячі чотириста тридцять дев’ять гривень 00 копійок).
2. Внести зміни:
1) в п. 3.1. Договору та викласти його в наступній редакції:
«п. 3.1. Ціна цього договору становить 749 962,50 грн. (сімсот сорок дев’ять тисяч дев’ятсот
шістдесят дві гривні, 50 копійок), в т.ч. ПДВ 124 993,75 грн.»
Специфікація наведена в Додатку №2 до договору, що є його невід’ємною частиною.
3. Інші умови вище зазначеного договору, непорушені в цій додатковій угоді, залишаються
незмінними, і сторони підтверджують щодо них свої зобов’язання.
4. Додаткова угода № 10 є невід’ємною частиною Договору про закупівлю товарів №1-ВТ2016 від 25 грудня 2015 року на закупівлю (19.20.3) «Газ нафтовий та інші газоподібні
вуглеводні, крім природного газу», і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами.
5.3. Випадки для внесення змін до істотних умов договору. На підставі пункту 5 частини
п’ятої статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» із змінами.
Голова комітету з конкурсних торгів,
Заступник директора з
економічних питань

І.В.Старова

