ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору

1. Найменування замовника:

КЗВО "Хортицька національна навчальнореабілітаційна академія" ЗОР

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

22133718

3. Місцезнаходження замовника:

69017, Україна, Запорізька обл., Запоріжжя, вул.
Наукове містечко, (о. Хортиця), 59

4. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2019-06-25-001841-c

5. Номер договору про закупівлю:

706

6. Дата укладення договору:

30 липня 2019 00:00

7. Найменування (для юридичної особи)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
або прізвище, ім’я, по батькові (для
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДАМАСТО ЛТД"
фізичної особи) учасника, з яким укладено
договір про закупівлю:
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника податків
учасника, з яким укладено договір про
закупівлю:

35421608

9. Місцезнаходження (для юридичної
69006, Україна, Запорізька обл., Запоріжжя,
особи) або місце проживання (для фізичної ВУЛИЦЯ ЛЕОНОВА, 13 КВ 14, тел.:
особи) учасника, з яким укладено договір 380953111381, 380953111381
про закупівлю, номер телефону:
10. Дата внесення змін до договору:

28 лютого 2020 00:00

11. Випадки для внесення змін до істотних Продовження строку дії договору (через
умов договору згідно з частиною
документально підтверджені об’єктивні
четвертою статті 36 Закону України «Про
обставини)
публічні закупівлі»:
12. Опис змін, що внесені до істотних умов
договору (Кількість товарів або обсяг
виконання робіт чи надання послуг після
внесення змін):

У зв’язку із виникненням об’єктивних обставин,
що унеможливлюють виконання зобов’язань в
строки передбачені Договором, зокрема, через
несприятливі погодні умови, які призвели до
призупинення заливки бетону, з метою
недопущення технологічних порушень, а також
уповільнення із міркувань безпеки виконання
висотних робіт через вітряну погоду, керуючись
пунктом 4 частини 4 статті 36 Закону України
«Про публічні закупівлі»: «продовження строку
дії договору та виконання зобов’язань щодо
передання товару, виконання робіт, надання
послуг у разі виникнення документально
підтверджених об’єктивних обставин, що
спричинили таке продовження, у тому числі
непереборної сили, затримки фінансування
витрат замовника, за умови, що такі зміни не
призведуть до збільшення суми, визначеної в
договорі»

13. Номер додаткової угоди:

№2

