Додаткова угода № 14
До Договору напоставку природного газу
.№17-198 від 19.12.2017

ли Миколаїв

Щ :Н .2018 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП», надалі Постачальник, в особі директора - Каратаєвої Катерини Борисівни, що діє на підставі
Статуту, з однієї сторони, і таМиколаївська обласна клінічна лікарня Миколаївської
обласної ради, далі - Спооїсивач, в особі головного лікаря Римара П.ІУ що діє на підставі
Статуту (далі - Споживач), з другої сторони, надалі разом іменовані Сторони, керуючись
Законом України «Про ринок природного газу», Законом України «Про публічні закупівлі»,
іншими нормативними актами, уклали цю Додаткову угоду до Договору на поставку
природного газу №17-198 від 19.12.2017 року про таке:
У зв'язку з підвищенням ціни на природний газ на ринку, керуючись п.2, ч.4, ст.36 ЗУ
«Про публічні закупівлі» Сторони домовились збільшити ціну газу до 10% , внести зміни
до Договору на поставкуприродного газу № 17-198 від 19.12.2017року (далі - Договір) про
таке:
1. У розділі 111 викластипункт 3.2. До говоруна поставку природного газу №17-198 від
19.12.2017року в наступній редакції:
«3.2.Загальна сума Договору є звичайною і становить 2 588 955,58 гри., крім того ПДВ
517 791,11 грн., всього з ПДВ 3 106 746,69 гри., в тому числі на тимчасовий кошторис 2018
року - 511500,00 гри.(П'ятсот одинадцять тисяч п'ятсот грн. 00 коп.).
Ціна газу становить 12425,00 грн. за 1000 куб.м, крім того ПДВ 2485,00 грн., всього з ПДВ
14910,00 грн.»
2. У розділі 1 викласти п 1.2. і 1.3.Договору на поставку природного газу № 17-198 від
19.12.2017 року в наступній редакції:
«1.2.Річний плановий обсяг постачання газу - до 268,307 тис. куб. м».
«1.3. Планові обсяги постачання газу по місяцях:
4 квартал
2 квартал
3 квартал
1 квартал
жовтень
січень
квітень
6,300
7,309
12,136
липень
59,334
листопад 37,770
серпень
травень
7,078
лютий
8,718
59,137
грудень
червень
вересень 2,821
березень 59,950
7,754
».
• ••
3. Інші умови даного Договоруна поставкуприродного газу №17-198 від 19.12.2017
залишаються незмінними і обов'язковими до виконання Сторонами.
4. Дана Додаткова угода укладена у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, що
мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору на поставкуприродного
газу №17-198 від 19.12.2017. Дія цієї додаткової угоди розповсюджується на відносини між
сторонами , які виникли на підставі п. З статті 631 цивільного кодексу України, до її
укладання, а саме з 01.11.2018р.
-
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