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ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
Наказ Міністерства 

економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014 N 1106

ПОВІДОМЛЕННЯ № 2 від 14.07.2016 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.
3.1. Найменування. Відокремлений структурний підрозділ «Мелітопольський коледж 

Таврійського державного агротехнологічного університету» 
3.2. Код за ЄДРПОУ. 26181890
3.3. Місцезнаходження, проспект 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/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 05541114
4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.

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

5. Зміни до договору про закупівлю.
5.1. Дата внесення змін до договору. 14.07.2016 р.
5.2. Зміни, що внесені до істотних умов договору.
Відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює’ державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг від 09.06.2016 р. №  941 «Про встановлення тарифів на 
теплову енергію, її  виробництво, транспортування, постачання длї* потреб населення» ТОВ 
«М елітопольські теплові мережі>»> керуючись п. 7 частини 5 ст. 40 Закону України “Про 
здійснення державних закупівель” від 10.04.2014 р. № 1197-УІІ, Замовник та Учасник дійшли  
згоди внести наступні зміни до Договору про закупівлю теплової енергії за державні кошти від 16 
березня 2016 року №  45:

Доповнити п. 3.1 Ціна Договору абзацом наступного змісту:
«Для нарахування плати на теплову енергію, її  виробництво, транспортування, постачання з 

01.07.2016 р. встановлено двоставковий тариф, який містить дві складові:
• умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію 909,48 грн./Гкал  

(б е зП Д В )- для потреб населення;

• умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енегію (місячна плата за 
одиницю приєднаного теплового навантаження) - 16429,84 грн/Гкал/год (без ПДВ) для потреб 
населення».

5.3. Випадки для внесення змін до істотних умов договору.
На підставі пункту 7 частини п’ятої статті 40 Закону України «Про здійснення
державних закупівель» від 10.04.2015р. № 1197-УІІ (зі змінами та доповненнями):

7). зміни встановленого згідно із законодавством органами^, 
інфляції, зміни курсу іноземної валюти або показників РІаМз 
закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу 
котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які засто/

Голова комітету з конкурсних торгів 
Завідувач з НВП

статистики індексу 
в договорі про 
зміни біржових 

закупівлю.


