
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: №005826, «ВДЗ» №5(12.01.2016) від 12.01.2016. 
2. Договір про закупівлю. 
2.1. Номер договору: Лот № 1 − № 210842; Лот № 2 − № 600095. 
2.2. Дата укладення договору: Лот № 1 − 04.01.2016; Лот № 2 − 04.01.2016. 
3. Замовник. 
3.1. Найменування. Державний архів Запорізької області. 
3.2. Код за ЄДРПОУ: 03494617. 
3.3. Місцезнаходження: вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095. 
4. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю. 
4.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Концерн «Міські теплові 

мережі». 
4.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника 

податків: 32121458. 
4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: бул. Гвардійський, 137,              

м. Запоріжжя, 69091, тел. (061) 2222222, факс (061) 2240855. 
5. Зміни до договору про закупівлю. 
5.1. Дата внесення змін до договору: Лот № 1 − 28.03.2016; Лот № 2 − 

28.03.2016. 
5.2. Зміни, що внесені до істотних умов договору. 

Лот № 1 – (зміни, що внесені до договору від 04.01.2016, № 210842): 
 - «3.1. Сума цього договору становить 212535,26 грн. (двісті дванадцять 

тисяч п’ятсот тридцять п’ять гривень 26 копійок), у тому числі ПДВ 35422,54 

(тридцять п’ять тисяч чотириста двадцять дві гривні 54 копійки», у січні 2016 

року по тарифу 1530,528 грн. з ПДВ..; з 01 лютого 2016 року по тарифу 

1472,184 грн. з ПДВ..;  
- «1.5. Обсяг теплової енергії на період дії договору 144,172342 Гкал». 

Лот № 2 – (зміни, що внесені до договору від 04.01.2016,   № 600095): 
- «3.1. Сума цього договору становить 447524,74 грн. (чотириста сорок сім 

тисяч п’ятсот двадцять чотири гривні 74 копійки), у тому числі ПДВ 74587,46 
(сімдесят чотири тисячі п’ятсот вісімдесят сім гривень  46 копійок»;  

- «1.5. Обсяг теплової енергії на період дії договору 300,916 Гкал», з 

01.01.2016 р. по 31.01.2016 р. по тарифу 1530,528 грн. з ПДВ..; з 01.02.2016 р. 
по тарифу 1472,184 грн. з ПДВ. 

5.3. Випадки для внесення змін до істотних умов договору. 
пункти 1 та 7 частини 5 статті 40 Закону України «Про здійснення 

державних закупівель. 
 
 

Голова комітету з конкурсних торгів,  
заступник директора Державного  
архіву Запорізької області       О.Л. Ядловська 


