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: 28.12.2015 №258074, ВДЗ
№409(28.12.2015).
2. Договір про закупівлю:
2.1. Номер договору: 122.
2.2. Дата укладення договору: 19.02.2016 року.
3. Замовник:
3.1. Найменування - Національний університет цивільного захисту України.
3.2. Код за ЄДРПОУ 08571363.
3.3. Місцезнаходження: вул. Чернишевська, 94, Харківська область, м. Харків, Київський
район, 61023.
4. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
4.1. Найменування/ прізвище, ім’я, по батькові: Корпорація «Слобожанська Паляниця».
4.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 39523773.
4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: вул. Академіка Павлова, 271, оф.3.3, Харківська
область, м. Харків, 61054, тел. 7614422.
5. Зміни до договору про закупівлю:
5.1. Дата внесення змін до договору: 07.12.2016 року.
5.2. Зміни, що внесенні до істотних умов договору:
1. пункт 1.3. Договору викласти у наступній редакції «Кількість товару:
1.3.1. Лот №1. Хліб із житнього та суміші борошна житнього і пшеничного першого сорту
– 50475,0 кг. (п’ятдесят тисяч чотириста сімдесят п’ять кілограм 00 грам);
1.3.2. Лот №2 Хліб із борошна пшеничного першого сорту – 59100,0 кг (п’ятдесят дев’ять
тисяч сто кілограм 00 грам);
1.3.3. Лот №3 Булочка із борошна пшеничного (першого сорту) – 11900,0 кг (одинадцять
тисяч дев’ятсот кілограм 00 грам).
2. пункту 3.1. Договору викласти у наступній редакції: Ціна цього Договору
становить – 1098106,50 грн. (один мільйон дев’яносто вісім тисяч сто шість грн. 50
коп.) з ПДВ, у тому числі:
3.1.1. Лот №1. Хліб із житнього та суміші борошна житнього і пшеничного першого сорту
– 378562,50 грн. (триста сімдесят вісім тисяч п’ятсот шістдесят дві грн. 50 коп.) з ПДВ;
3.1.2. Лот №2. Хліб із борошна пшеничного першого сорту – 446796,00 грн. (чотириста
сорок шість тисяч сімсот дев’яносто шість грн. 00 коп.) з ПДВ;
3.1.3. Лот №3 Булочка із борошна пшеничного (першого сорту) – 272748,00 грн. (двісті
сімдесят дві тисячі сімсот сорок вісім грн. 00 коп.) з ПДВ.
5.3. Випадки для внесення змін до істотних умов договору: зменшення обсягів закупівлі,
зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника (згідно п.1, ч.5, ст.40
Закону України «Про здійснення державних закупівель» №1197-VII від 10.04.2014 року).
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