
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 
від 15.09.2014 року № 1106

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. № 157871, 
«ВДЗ» № 63 (806) від 12.08.2013 р.
2. Договір про закупівлю. Договір підряду.
2.1. Номер договору. № 228.
2.2. Дата укладання договору. 17.10.2013 року.
3. Замовник.
3.1. Найменування. Державна установа «Кіровоградська обласна фітосанітарна 
лабораторія».
3.2. Код за ЄДРПОУ. 38436088
3.3. Місцезнаходження, м. Кіровоград, вул. Художника Ярошенка, 1.
4. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
4.1. Найменування/ прізвище, ім’я, по батькові. Товариство з обмеженою 
відповідальністю підприємство «Арталекс».
4.2. Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків. 24151270
4.3. Місцезнаходження, телефон, факс. м. Кіровоград, пров. Степовий, 48а. 
тел. 0522-22-08-54
5. Зміни до договору про закупівлю.
5.1. Дата внесення змін до договору. 22 грудня 2015 року.
5.2. Зміни, що внесені до істотних умов договору.

Внесення змін до розділу XXIV «Додатки до Договору» виклавши його в наступній 
редакції:

«п. 14.1. Договірна ціна є невід’ємною частиною Договору підряду від 
17.10.2013 року №228.

п. 14.2. Календарний план робіт складає виконання робіт з 01.01.2016 року по 
31.12.2016 року, що є невід’ємною частиною цієї Угоди».

Доповнити розділ XXIII «Інші умови» п. 23.4. виклавши його в такій редакції:
«п. 23.4. Умови договору підряду від 17.10.2013 року № 228 можуть бути змінені 

на підставі ч. 5, 6 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель»».
Внести зміни до розділу VI «Порядок здійснення оплати. Фінансування та 

розрахунки за виконані роботи» виклавши п. 6.1.1. та 6.7. у наступній редакції:
«п. 6.1.1. Бюджетні зобов’язання по цьому Договору виникають в межах 

кошторисних призначень на 2016 рік та регламентуються шляхом укладання додаткових 
угод».

«п. 6.7. Замовник перераховує Підряднику аванс у розмірі 30 відсотків вартості 
річного обсягу робіт. Перерахування авансу здійснюється по факту одержання 
Замовником коштів на фінансування будівництва. Аванс виділяється на закупівлю 
необхідних для використання матеріальних ресурсів і має бути використаний впродовж 
трьох місяців, але не пізніше 31 грудня 2016 року. Суми авансу, невикористані впродовж 
цього часу, повертаються Замовнику.

Замовник має право контролювати використання сум авансу і вимагати його 
довгострокового повернення у разі нецільового використання».

Пункт 6.1.2. розділу VI «Порядок здійснення оплати. Фінансування та розрахунки 
за виконані роботи» - виключити з Договору.
5.3. Випадки для внесення змін до істотних умов договору.
«п. 22.1.1. У випадку несвоєчасного надходження коштів та фінансування об’єкта, 
Сторони продовжують термін дії договору, про що укладають додаткову угоду».


