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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.  

№019573, “ВДЗ” №175 (23.01.2015) від 23.01.2015р. 

2. Договір про закупівлю. 

Код 35.30.1- Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (35.30.11-00.00 

Пара та гаряча вода). 

2.1. Номер договору. № 471 

2.2. Дата укладення договору. 09 лютого 2015р 

3. Замовник:  

3.1. Найменування – Тернопільський технічний ліцей Тернопільської міської 

ради Тернопільської області 

3.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 23592345. 

3.3. Місцезнаходження – 46023, м. Тернопіль, вул. Купчинського, 5а 

4. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 

4.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. КПТМ 

"Тернопільміськтеплокомуненерго" 

4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 

14034534 

4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс .46000, м.Тернопіль, І.Франка,16   тел.            

(0352) 252539 

5. Зміни до договору про закупівлю:  

5.1. Дата внесення змін до договору.25.12.2015р. 

5.2. Зміни, що внесені до істотних умов договору. п:3.5 Умови Договору про 

закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або 

цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури 

закупівлі та не повинні змінюватися після підписання  Договору  про закупівлю до 

повного виконання зобов’язань  сторонами, крім випадків: 

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу 

видатків замовників. Загальна сума договору – 385162,21 грн. (триста вісімдесят 

mailto:ttl.ternopil@gmail.com


п’ять тисяч сто шістдесят дві грн. 21 коп.)(з ПДВ) 

 

3. Випадки для внесення зміни до істотних умов договору. 

Згідно пункт 1 частини п’ятої статті 40 із змінами,  внесеними згідно із Законом 

України «Про здійснення державних закупівель». 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів     С.Є. Чорнописький 

 

Секретар комітету з конкурсних торгів     Н.З. Бойко 


