Вхідний номер на порталі №16012FX108625
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору
1. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу від 25.01.2016, номер інформації
про застосування переговорної процедури закупівлі №016890 у №15 (25.01.2016)
2. Договір про закупівлю.
2.1. Номер договору. № 10519-Т116
2.2. Дата укладення договору. 08 лютого 2016 р.
3. Замовник.
3.1. Найменування. Інститут проблем математичних машин і систем НАН України
3.2. Код за ЄДРПОУ. 05417503
3.3. Місцезнаходження. 03187, м. Київ, пр. Акад. Глушкова, 42
4. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
4.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
4.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 00131305
4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. 01001, м. Київ, площа Івана Франка, 5,
тел./факс: (044) 201-07-97
5. Зміни до договору про закупівлю.
5.1. Дата внесення змін до договору. 15.02.2016 р.
5.2. Зміни, що внесені до істотних умов договору.
1. Пункт 1.3 Договору викласти в такій редакції: Електрична енергія поставляється
Замовнику у кількості 1116009,65 кВт год.
2. Пункт 3.4 Договору викласти в такій редакції: Ціна цього Договору становить:
2128565,21 (два мільйона сто двадцять вісім тисяч п’ятсот шістдесят п’ять, 21) грн. з
урахуванням ПДВ, у тому числі ПДВ сумою 354760,87 (триста п’ятдесят чотири тисячі
сімсот шістдесят, 87) грн.
загальний фонд ______–______ грн., враховуючи ПДВ 20% _____–______ грн.,
спеціальний фонд 2128565,21 грн., враховуючи ПДВ 20% 354760,87 грн.,
вартість активної електроенергії 1,9073 грн. за 1 кВт/год.,
враховуючи ПДВ 20% 0,317883грн.
3. Пункт 5.1 Договору викласти в наступній редакції: Строк (термін) поставки товарів:
лютий – грудень 2016 року.
5.3. Випадки для внесення змін до істотних умов договору. на підставі пункту 1 частини 5
статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.09.2014 №1197VІІ: зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків
замовника.

В.о. голови комітету з конкурсних торгів

Т.В. Башинська

