ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-05-24-003622-a

Найменування замовника:

Департамент охорони здоров'я Чернівецької
обласної державної адміністрації

Категорія замовника:

Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

39302152

Місцезнаходження замовника:

58010, Україна, Чернівецька обл., Чернівці,
Грушевського, 1

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2021-05-24-003622-a

Номер договору про закупівлю:

8

Дата укладення договору про
закупівлю:

24 травня 2021 00:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРІНЕР"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

36746304

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

20762, Україна, Черкаська область, Смілянський рн, с.Плоске, Червономіська 24, 0672202730

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

31 травня 2021 00:00

Номер додаткової угоди:

1

Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• збільшення ціни за одиницю товару до 10
відсотків пропорційно збільшенню ціни такого
товару на ринку у разі коливання ціни такого
товару на ринку за умови, що така зміна не
призведе до збільшення суми, визначеної в договорі
про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів
з моменту підписання договору про закупівлю.
Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю
товару не застосовується у випадках зміни умов
договору про закупівлю бензину та дизельного
пального, газу та електричної енергії
• покращення якості предмета закупівлі, за умови
що таке покращення не призведе до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю
• погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в
бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та
якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі
коливання ціни товару на ринку

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

Покращення якості предмета закупівлі

