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.
№ 005112 « ВДЗ » № 5 (12.01.2016 ) від 12.01.2016 р.
2. Договір про закупівлю.
2.1. Номер договору : № 1141025YKJAB016
2.2. Дата укладення договору : 01.02.2016 р.
3. Замовник.
3.1. Найменування

Львівський державний коледж декоративного і ужиткового

мистецтва

ім.І. Труша

3.2. Код за ЄДРПОУ. 02214739
3.3. Місцезнаходження : м.Львів, вул. Снопківська, 47 ,

79011

4. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
4.1. Найменування : Товариство з обмеженою відповідальністю « ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ » .
4.2. Код за ЄДРПОУ : 39594527
4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс вул.Золота,42, м.Львів ,79039, ( 032)233-20-94,
(032)233-13-55

5. Зміни до договору про закупівлю.
5.1. Дата внесення змін до договору 04.02.2016 р.
5.2. Зміни, що внесені до істотних умов договору :
На виконання п. 5. ст. 40 Закону України від 10.04.14р. № 1197-VIІ «Про здійснення
державних закупівель» (із змінами) дійшли згоди про наступне:
на виконання Договору про газ природній, скраплений або в газоподібному стані викласти
наступні пункти Договору у такій редакції
1.
Пункт 3.2. « Ціна газу становить 6 414,00 грн. за 1000 куб.м. крім того ПДВ 1282,80 грн.
, всього з ПДВ – 7696,80 грн.
2.
Пункт 3.7. : « Гранична ціна даного договору становить 428404,00 грн. ( Чотириста
двадцять вісім тисяч чотириста чотири грн.00 коп.) , у тому числі: ПДВ –71400 грн.67
коп.
3.
Ця додаткова угода набирає чинності з 04 лютого 2016 року .
5.3. Випадки для внесення змін до істотних умов договору.
п.5. ст. 40 Закону України від 10.04.14р. № 1197-VIІ «Про здійснення державних
закупівель» (із змінами)
5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення ( без зміни кількості (обсягу ) та якості товарів,
робіт і послуг )

Голова комітету конкурсних торгів

Канчалаба Ю.А.

