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: № 017211,
«ВДЗ» №15(25.01.2016) від 25.01.2016р №1604ХХ168738;
2. Договір про закупівлю.
2.1. Номер договору:№16;
2.2. Дата укладення договору:24 лютого 2016р;

3. Замовник.
3.1. Найменування: Дитячо-юнацька спортивна школа №1 Рубіжанської
міської ради Луганської області;
3.2. Код за ЄДРПОУ: 36280325;
3.3. Місцезнаходження: вул.Смирнова, 27А, м.Рубіжне, Луганська обл.,
93003;
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 область, 93000 , тел.: 0645373214, тел./факс.: 0645373214;
5. Зміни до договору про закупівлю.
5.1. Дата внесення змін до договору:21 березня 2016р;
5.2. Зміни, що внесені до істотних умов договору: додатковою угодою №1
П.1.3.розділу 1 «Предмет договору» доповнено другим абзацем: «У межах затвердженого
на 2016рік кошторису кількість товарів (послуг або кількісні характеристики виконуваних
за цим Договором робіт) становить 175,5Гкал. Використання та оплата залишку предмета
закупівлі буде здійснюватись виключно у разі збільшення кошторису»;у П.1.4.розділу 1
викладено у наступній редакції: «Вартість однієї гігікалорії теплової енергії становить:за
результатами проведення переговорної процедури закупівлі (на момент визначення
переможця процедури закупівлі) 1643,22 грн (в т.ч.ПДВ273,87грн); з 01.02.2016р-1582,00грн
(в т.ч.ПДВ263,66666грн)»;п.3.1.розділу ІІІ «Ціна договору» викладено у наступній редакції:
«Ціна цього договору становить 277641,00 грн (двісті сімдесят сім тисяч шістьсот сорок
одна грн 00 коп), у т.р.ПДВ-20%46273,50грн(сорок шість тисяч двісті сімдесят три грн 50
коп)» ;п.6 додатка 1 до договору «Умови і порядок постачання теплової енергії,розрахунки
та інші умови договору» викладено у наступній редакції: «6.Постачання Споживачу
теплової енергії здійснюється за наступними показниками: загальний об’єм на календарний
рік 175,5Гкал/рік».

5.3. Випадки для внесення змін до істотних умов договору: п.1ч.5.ст40
«Зменшення обсягів закупівлі, зокрема, з врахуванням фактичного обсягу видатків
Замовника».
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