ДОДАТКОВА УГОДА №1
До Договору про надання послуг з компенсації затрат на лабораторне обстеження біологічних
середовищ № 77 від 01.03.2018

м. Маріуполь

«

2018р.

Виконавець: КЛПУ «Міський наркологічний диспансер м. Маріуполя», надалі «Лікувальна установа», в
особі головного лікаря Пієнко О.С., що діє на підставі Статуту диспансеру, з однієї сторони, та
Замовник: КУ «Маріупольська міська лікарня №9 - МСЧ працівників ДМФ», в особі головного лікаря
Железняка Олександра Васильовича, що діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням Маріупольської
міської ради від 28.02.2018р. №7/28-2471, з іншої сторони, дійшли згоди про нижченаведене:
1. Зменшити суму Договору на 11 808 грн. 17 коп. (Одинадцять тисяч вісімсот вісім гривень. 17
копійок) без ПДВ
2. Пункт 2.6 Договору № 77 від 01.03.2018р викласти у наступній редакції:
«Сума Договору становить 5655 грн. 43 коп. (П’ять тисяч шістсот п’ядесят п’ять гривень 43 копійки)
без ПДВ
3. Інші умови Договору № 77 від 01.03.2018 року, які не вказані в угоді, залишаються без змін і
Сторони підтверджують за ними свої забов’язання.
4. Ця додаткова угода складена у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу,
по одному примірнику для кожної із сторін.
5. Дана додаткова угода є невід’ємною частиною Договору про надання послуг №77 від 01.03.2018
року, вступає в дію з моменту її підписання і діє до 31.12.2018 року.

«Лікувальна установа»

«Замовник»

КЛПУ «Міський наркологічний диспансер
м. Маріуполя»
87502, м. Маріуполь, вул. Пашковського,51
Одержувач: КУ Міськнаркодиспансер
Банк: ГУДКСУ в Донецькій області
п/р 31554257124128, МФО 834016
код ЄДРПОУ 03097856

КУ «ММЛ № 9 - МСЧ працівників ДМФ»
Юридична адреса: 87510, Донецька область,
м. Маріуполь, вул. Гагаріна, буд. 114/116
Банківські реквізити:
р/р: 35412077123403; 35420277023403;
35415077023403.
банк: ГУДКСУ в Донецькій області
МФО: 834016
ЄДРПОУ: 05480826
ІПН 054808205847; Свідоцтво № 200149021
Телефон: (0629)51-32-35; (0629)51-32-28
Електрона адреса: likarpya9@ukr.net
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