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: дата оприлюднення: 11.12.2014 р.;
номер оголошення: 208097, ВДЗ № 148(11.12.2014) від 11.12.2014; реєстраційний номер
14122ХХ811602.
2. Договір про закупівлю.
2.1. Номер договору: № 198.
2.2. Дата укладення договору: 22.01.2015 р.
3. Замовник.
3.1. Найменування: Комунальна установа «Міський центр фізичної культури та спорту»
Рубіжанської міської ради Луганської області.
3.2. Код за ЄДРПОУ: 26023628.
3.3. Місцезнаходження: вул. Революції, 2, м. Рубіжне, Луганська обл., 93001.
4. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
4.1.
Найменування/прізвище,
ім’я,
по
батькові:
Комунальне
спеціалізоване
теплозабезпечуюче підприємство «Рубіжнетеплокомуненерго» Рубіжанської міської ради.
4.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 33515421.
4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: вул. Іванова, 157 м. Рубіжне, Луганська обл.,
93000; тел. (06453) 7-42-49.
5. Зміни до договору про закупівлю.
5.1. Дата внесення змін до договору: 27.07.2015 р.
5.2. Зміни, що внесені до істотних умов договору: додатковою угодою № 5 від 27.07.2015 р.
п.4 додатка № 1 до договору 198 від 22.01.2015 р. «Умови і порядок постачання теплової
енергії, обліку, розрахунків та інші умови Договору викласти в такій редакції: «Вартість
теплової енергії на момент укладання Договору складає 1452 грн. 88 коп. (з урахуванням
ПДВ) за одну гігакалорію, з 01 березня 2015 року вартість теплової енергії складає 2060 грн.
46 коп. (з урахуванням ПДВ) за одну гігакалорію, з 01 квітня 2015 року вартість теплової
енергії складає 1780 грн. 99 коп. (з урахуванням ПДВ) за одну гігакалорію, з 01 травня 2015
року вартість теплової енергії складає 1704 грн. 02 коп. (з урахуванням ПДВ) за одну
гігакалорію; п. 1.2 розділу 1 «Предмет договору» викладається в наступній редакції: «1.2.
Найменування (номенклатура, асортимент) товару (роботи або послуги): код 35.30.1 – пара
та гаряча вола; постачання пари та гарячої води. Кількість товарів (послуг, або кількісні
характеристики виконуваних за цим Договором робіт) складає 683,85905 Гкал.»; п 3.1
розділу ІІІ «Ціна договору» викладається в наступній редакції: «3.1. Ціна цього Договору
становить 1125517 грн. 00 коп. (Один мільйон сто двадцять п’ять тисяч п’ятсот сімнадцять
грн. 00 коп.) у тому числі відшкодування вартості послуг з постачання пари та гарячої води;
постачання пари та гарячої води від орендарів – 100000 грн. 00 коп. (Сто тисяч грн. 00 коп.)
187586 грн. 17 коп.(Сто вісімдесят сім тисяч п’ятсот вісімдесят шість грн. 17 коп.) – ПДВ
20%; п. 6 додатка № 1 до договору 198 від 22.01.2015 р. «Умови і порядок постачання
теплової енергії, обліку, розрахунків та інші умови Договору» викласти в такій редакції:
Постачання Споживачу теплової енергії здійснюється в обсягах, не більше зазначених
показників (ліміту): Загальній об’єм на календарний рік (Q рік) не більше 683,85905
Гкал/рік.
5.3. Випадки для внесення змін до істотних умов договору: п.7 ч. 5 статті 40 «зміни
встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції,
зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни
ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів)
і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю».

Голова комітету з конкурсних торгів Фоменко М.І.___________________________
(посада, прізвище, ініціали)
(підпис)
М.П.

Вхідний номер: 15075FX533900

