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Оголошення № 064013 ВДЗ № 42 (02.03.2016) економічного розвитку 

і торгівлі України 
15.09.2014 N 1106 

ПОВІДОМЛЕННЯ № 5 від 27.10.2016 р. 
про внесення змін до договору № 45 від 16.03.2016 р. 

< » 

1. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 

02.03.2016 р. №064013 
2. Договір про закупівлю. 
2.1. Номер договору № 45 
2.2. Дата укладення договору 16.03.2016 р. 
3. Замовник.. 
1 1. Найменування. Відокремлений структурний підрозділ «Мелітопольський коледж 

Таврійського державного агротехнологічного університету» 
3.2. Код за ЄДР1ІОУ. 26181890 
3.3. Місцезнаходження, проснекг Б. Хмельницького, будинок 44, м. Мелітополь, 

'Запорізька область, 72312. 
4. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю. 
4.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мелітопольські теплові мережі» 
4.2. Код за ЄДРПОУ/ресстраційний номер облікової картки плаї пика податків. 05541! 14 
4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. 

вул. Луначарського, буд. 61, м. Мелітополь, Запорізька область, 72312. 
(0*619) 44-06-40, (0619) 44-06-41 

5. Зміни до договору про закупівлю. 
5.1. Дата внесення змін до договору. 27.10.2016 р. 
5.2. Зміни, що внесені до істотних умов договору. 
Відповідно сг. 13 Закону України «Про ринок природного газу» від 9 квітня 2016 року № 329-

VIII дійшли згоди внести наступні зміни до Договору про закупівлю теплової енергії за державні 
кошти № 45 від 16 березня 2016 року : 

1.1 Викласти п. 4.5 Договору у наступній редакції: 
4.5 Плата за поставлену теплову енергію вноситься Замовником на підставі платіжного 
документа в безготівковій формі на розрахунковий рахунок ТОВ «Мелітопольські. теплові 
мережі» р/р № 26006055724156 в ФІЛІЇ «ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК», 
код банку 313399, код ЄДРПОУ 05541114. 

1.2 Додати п. 11.8 Договору у наступній редакції:, 
11.8 Для виробництва теплової енергії ТОВ «Мелітопольські теплові мережі» використовує 
природний газ, придбаний у Постачальника, який не є суб'єктом ринку природного газу, на якого 
покладено спеціальний обов'язок для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 
функціонування ринку природного газу згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 
1 жовтня 2015 року № 758, без проведення розрахунків за поточними рахунками із спеціальним 
режимом використання відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 № 217 

1.3 Викласти п. 14 Договору у насту пній редакції: 
Місцезнаходження та банківські реквізити УЧАСНИКА 
ТОВ «Мелітопольські теплові мережі» 
адреса 72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Луначарського , буд. 61, 
р/р № 26006055724156 в ФІЛІЇ «ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» ПУБЛИЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО Б А і у £ £ ^ ї 1 ! * ^ Т Б А Н К > > , код банку. 
313399, код ЄДРПОУ 05541114. 

5.3. Випадки для внесення змін до істотних умов д 

Годова комітету з конкурсних т о р г і в - ^ . 
Завідувач з НВП 


