
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 – 15.07.2013 р., 

№ 148401 

 

2. Договір про закупівлю:  
2.1. Номер договору – 334/13  

2.2. Дата укладення договору – 30.09.2013 р. 

 

3. Замовник:  

3.1. Найменування - Департамент комунального господарства, транспорту і зв’язку 

виконавчого комітету  Івано-Франківської  міської ради   

3.2.  Код за ЄДРПОУ - 37794186  

3.3. Місцезнаходження -  вул. Незалежності, 7, м. Івано-Франківськ,  індекс 76018   

     

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

4.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові – Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Будівельна компанія ТрейдЗахідБуд» 

4.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків – 35517766 

4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс – вул. Незалежності, 4, офіс 506-507, м. Івано-

Франківськ, індекс 76018, тел./факс (0342) 50-95-58  

 

5. Зміни до договору про закупівлю: 

5.1. Дата внесення змін до договору – 31.12.2015 р. 

5.2. Зміни, що внесені до істотних умов договору: 

1. Пункт 1.1. розділу 1 «Предмет Договору» викласти у такій редакції: 

«п. 1.1. Підрядник зобов’язується у 2013 – 2016 роках виконати роботи, зазначені в п. 1.2. 

даного договору відповідно до технічних вимог та проектно-кошторисної документації 

Замовника і договірної ціни Підрядника, а  Замовник прийняти і оплатити такі роботи». 

2. Пункт 5.1. розділу V «Виконання робіт» викласти у такій редакції: 

«п. 5.1. Строк виконання робіт: вересень 2013 р.- грудень 2016 р.» 

3. Пункт 14.1. розділу ХІV договору «Строк дії Договору»  викласти  у такій редакції: 

« 14.1.Цей договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2016 р.»  

4. Інші умови вищевказаного договору, не порушені даною угодою, залишаються незмінними, 

і Сторони підтверджують по них свої зобов’язання. 

5. Дана додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 334/13 від 30.09.2013 р.  і 

набирає чинності з дня підписання  її Сторонами та скріплення печатками. 

5.3. Випадки для внесення змін до істотних умов договору: відповідно до пункту 4 частини 5 

статті 40 ЗУ „Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VIІ (зі 

змінами і доповненнями) і пункту 4 частини 7.2 розділу VII договору про закупівлю робіт за 

державні кошти № 334/13 від 30.09.2013 р. 

 

 

Перший заступник директора Департаменту, 

голова комітету з конкурсних торгів                        _______________         Сенчук І. В. 
                                                                                                (підпис, М. П.) 


