
 ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 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: оголошення №090355, "ВДЗ" №215(19.03.2015) від 19.03.2015. 

2. Договір про закупівлю. 

2.1. Номер договору: №2407/5. 

2.2. Дата укладення договору: 06.04.2015 р. 

3. Замовник.  

3.1. Найменування: Одеський регіональний інститут державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України.  

3.2. Код за ЄДРПОУ: 23213365.  

3.3. Місцезнаходження: вул. Генуезька, 22, м. Одеса, 65009.  

4. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю. 

4.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: комунальне підприємство 

«Теплопостачання міста Одеси». 

4.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника 

податків: 34674102.  

4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: вул. Балківська, 1-Б, м. Одеса, 

65110. 

5. Зміни до договору про закупівлю. 

5.1. Дата внесення змін до договору: 29.12.2015 р. 

5.2. Зміни, що внесені до істотних умов договору: Пункт 1.2. Договору 

викладено в наступній редакції «Найменування послуги згідно коду ДК 016-2010: 

«Постачання пари та гарячої води трубопроводом (35.30.12-00.00)» 

Номенклатура послуг, які Учасник надає Замовнику згідно цього Договору – 

послуги теплопостачання, далі «Послуги», а саме: постачання, виробництва та 

транспортування теплової енергії (згідно Додатку №1 до Договору). 

Кількість послуг: навчальний корпус – 215 Гкал.; гуртожиток – 511,8602 

Гкал..» 

Пункт 3.1. Договору викладено в наступній редакції: «Вартість послуг, 

наданих Учасником складається із суми вартості обсягів місячних поставок 

теплової енергії протягом вказаного у п.10.1 строку дії Договору та становить 

580498,16 грн. (п’ятсот вісімдесят тисяч  чотириста дев’ятсот вісім грн. 16 коп.), у 

тому числі ПДВ 96749,69 грн.».  

Пункт 5.1. Договору викладено в наступній редакції: «Строк (термін) поставки 

послуг: березень 2015 року – березень 2016 року.» 

Пункт 10.1. Договору викладено в наступній редакції: «Цей Договір набуває 

чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 березня 2016 року, але в 

будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим 

Договором, в обсязі, що не перевищує 20% суми, визначеної в Договорі.» 

Пункт 1.2. Додатку 1 договору викладено в наступній редакції: «Об’єм 

поставки теплової енергії 726,8602 Гкал на 2015 р. Обсяги потреб бюджетних 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1241-14/paran30#n30


установ (Гкал.): березень-грудень, навчальний корпус – 121,0, Гкал., 1,0 Гкал., 93,0 

Гкал. Березень-грудень, гуртожиток – 291,6252 Гкал., 220,235 Гкал. Разом 726,8602 

Гкал. Тариф: березень-грудень, навчальний корпус – 1443,89; 2023,46; 1622,964. 

Березень-грудень, гуртожиток – 384,16; 652,548.» 

5.3. Випадки для внесення змін до істотних умов договору: п.1. ч.5. ст.40 

Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме зменшення обсягів 

закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника. 

п.8. ч.5. ст.40 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме 

зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті (Дія 

договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення 

процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 

відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо 

видатки на цю мету затверджено в установленому порядку). 

 

 

Директор інституту                                                 М.М. Іжа  
 


