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. 25.02.2015,
№064657, "ВДЗ" №200 (25.02.2015) 15024ХХ248482.
2. Договір про закупівлю.
2.1. Номер договору. № 2015/ТП-Б-6-9; №2015/ТП-ГК-4-9.
2.2. Дата укладення договору. 16 березня 2015 року.
3. Замовник.
3.1. Найменування. Відокремлений підрозділ «Рубіжанський політехнічний коледж імені
О.Є.Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».

3.2. Код за ЄДРПОУ. 33702395.
3.3. Місцезнаходження. Провулок Клубний, будинок 12, Луганська область, місто
Рубіжне, 93000.
4. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
4.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Публічне акціонерне товариство по
газопостачанню та газифікації “Луганськгаз”.
4.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 05451150.
4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс, вулиця Гагаріна, будинок 87, Луганська
область, місто Сєвєродонецьк, 93400, тел.: (06453) 7-60-34.
5. Зміни до договору про закупівлю.
5.1. Дата внесення змін до договору. 28 січня 2016 року.
5.2. Зміни, що внесені до істотних умов договору № 2015/ТП-Б-6-9. Керуючись пунктом 6
статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-V1I від
10.04.2014р., пунктом 10.10 Договору та з метою впорядкування оплати, збільшити суму
договору на 20%. Пункт 4.5 Договору викласти у наступній редакції
«загальна сума договору становить 697695,74 грн. (Шістьсот дев’яносто сім тисяч
шістьсот дев’яносто п’ять грн. 74 коп.) у т.ч. ПДВ - 116282,62 грн. (Сто шістнадцять
тисяч двісті вісімдесят дві грн.. 62 коп.),
у тому числі:

на 2016 рік сума договору становить 116282,62 грн. (Сто шістнадцять тисяч двісті
вісімдесят дві грн. 62 коп.), у т.ч. ПДВ - 19380,44 грн. (Дев’ятнадцять тисяч триста
вісімдесят грн. 44 коп.),
на 2015 рік сума договору становить 581413,12 грн. (П’ятьсот вісімдесят одна тисяча
чотириста тринадцять гривень 12 копійок), у т.ч. ПДВ - 96902,19 грн. (Дев'яносто шість
тисяч дев'ятсот дві грн. 19 коп.).
Зміни, що внесені до істотних умов договору № 2015/ТП-ГК-4-9. Керуючись пунктом 6
статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII від
10.04.2014р., пунктом 10.11 Договору та з метою впорядкування оплати, збільшити суму
договору на 20%. Пункт 4.5 Договору викласти у наступній редакції
«Загальна сума договору становить 9220,39 грн. (Д’ять тисяч двісті двадцять грн. 39 коп.
у т.ч. ПДВ - 1536,73 грн. (Одна тисяча п’ятьсот тридцять шість грн. 73 коп.),
у тому числі:
на 2016 рік сума договору становить 1536,73 грн. (Одна тисяча п’ятьсот тридцять шість
грн. 73 коп.), у т.ч. ПДВ - 256,12 грн. (Двісті п’ятьдесят шість грн. 12 коп.),
на 2015 рік сума договору становить 7683,66 грн. (Сім тисяч шістсот вісімдесят три грн..
66 коп.), у т.ч. ПДВ - 1280,61 грн. (Одна тисяча двісті вісімдесят грн. 61 коп.).
5.3. Випадки для внесення змін до істотних умов договору п. 8 ч.5 ст. 40 «Зміна умов у
зв’язку із застосуванням положень ч.б ст.40».
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