
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: 30.11.2015 року, 
№ 235894

2. Договір про закупівлю.

2.1. Номер договору : 2

2.2. Дата укладення договору: 14.12.2015 року.

3. Замовник.

3 .1. Найменування: Відділ освіти Нововоронцовської районної державної адміністрації

3.2. Код за ЄДРПОУ: 02146618

3.3. Місцезнаходження, вул.Леніна, 26, Херсонська область, Нововоронцовський район, 
смт.Нововоронцовка, 74200.

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

4.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Публічне акціонерне товариство 
«Енергопостачальна компанія «Херсонобленерго»»

4.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 05396638

4.3. Місцезнаходження, телефон,телефакс: вул.Пестеля,5, м.Херсон, 73000,(0552)26-45-14.

5. Зміни до договору про закупівлю.

5.1. Дата внесення змін до договору: 18.03.2016 року

5.2. Зміни, що внесені до істотних умов договору:

1. Враховуючи фактичні видатки на оплату за спожиту електричну енергію затверджені 
річним кошторисом, Сторони дійшли згоди змінити наступні умови Договору про 
закупівлю товарів №2 від 14Л2.2015 року (надалі іменується „Договір"), а саме пункти 
3.1 та 1.2 Договору викласти в наступній редакції:

3.1. Сума цього договору встановлюється у національній валюті України та 
становить 1036600,00 грн.(Один мільйон тридцять шість тисяч шістсот гривень, 00 
копійок) у тому числі ПДВ -  172766,67 грн. (Сто сімдесят дві тисячі сімсот шістдесят 
шість гривень 67 копійок ) в межах річного кошторису на 2016 рік.____________________
Назва закладу Номер та дата 

укладення договору
Ціна договору (грн.)

Нововоронцовська ЗОШ №1 № 127 від 23.04.2003 року 114996,00
Нововоронцовська ЗОШ №2 № 131 від 14.11.2003 року 353498,00
Осокорівська ЗОШ № 109 від 23.04.2003 року 55690,00
З.Балківська ЗОШ № 119 від 15.05.2003 року 28209,00
Михайлівська ЗОШ № 120 від 27.05.2003 року 24727,00
Г аврилівська ЗОШ № 117 від 29.05.2003 року 41607,00
Любимівська ЗОШ № 123 від 14.05.2003 року 43301,00
Миролюбівський НВК № 118 від 30.05.2003 року 181534,00
Нововоскресенська ЗОШ №122 від 30.05.2003 року 26432,00
Біляївський НВК № 121 від 30.07.2003 року 44859,00
Хрещенівська ЗОШ № 80 від 02.02.2009 року 49957,00



Петропавлівський НВК № 130 від 20.07.2003 року 35190,00
Комунальна установа 

«Нововоронцовський районний 
методичний кабінет»

№ 67 від 30.06.2008 року 8000,00

Комунальний заклад 
«Централізована бухгалтерія по 
обслуговуванню закладів освіти 
Нововоронцовського району»

№ 67 від 30.06.2008 року 10000,00

Позашкільний навчально -  
виховний заклад 
«Нововоронцовська дитячо -  
юнацька спортивна школа»

№ 67 від 30.06.2008 року 7500,00

Комунальний заклад 
«Нововоронцовський районний 
центр дитячої творчості»

№ 67 від 30.06.2008 року 11100,00

В тому числі відшкодування по комунальним закладам за спожиту електричну 
енергію 36600,00 грн. з ПДВ (Тридцять шість тисяч шістсот гривень, 00 копійок)

1.2.Ціна за кожну одиницю Товару встановлюється відповідними Постановами 
Національної комісії регулювання енергетики України.

Найменування, одиниця вимірювання Товару визначаються умовами Договору та 
становить 543498 кВт/год.: _____________________________________________
Назва закладу Очікуване споживання 

електроенергії в кВт/год.
Нововоронцовська ЗОШ №1 60293
Нововоронцовська ЗОШ №2 185340
Осокорівська ЗОШ 29199
З.Балківська ЗОШ 14790
Михайлівська ЗОШ 12965
Г аврилівська ЗОШ 21815
Любимівська ЗОШ 22703
Миролюбівський НВК 95179
Нововоскресенська ЗОШ 13859
Біляївський НВК 23520
Хрещенівська ЗОШ 26193
Петропавлівський НВК 18450
Комунальна установа «Нововоронцовський районний 
методичний кабінет»

4195

Комунальний заклад «Централізована бухгалтерія по 
обслуговуванню закладів освіти Нововоронцовського 
району»

5244

Позашкільний навчально -  виховний заклад 
«Нововоронцовська дитячо -  юнацька спортивна школа «

3933

Комунальний заклад «Нововоронцовський районний центр 
дитячої творчості»

5820

Обсяги споживання визначаються тарифами на електроенергію на відповідну дату 
та не перевищують суму договору .

5.3. Випадки для внесення змін до істотних умов договору:

Відповідно до Розділу IX, статті 
зокрема з урахуванням фактичні

Голова комітету з конкурсни

нкт 1 : зменшення обсягів закупівлі, 
замовника.

Кузьменко Т.М.


