
Додаткова угода № 1
до Договору № 10 від 25.01.2019 р. про надання послуг

м. Кривий Ріг «А)__» ^ _____  2019 р.

Виконавчий комітет Криворізької міської ради (надалі -  «Замовник»), в особі 
заступника міського голови Берлін Валентини Миколаївни, яка діє на підставі Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення про Виконавчий комітет 
Криворізької міської ради, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю 
"НОВА-КОМ" (скорочено -  ТОВ "НОВА-КОМ") (надалі - "Виконавець"), в особі 
генерального директора Стороженко Лідії Миколаївни, що діє на підставі Статуту, з іншої 
сторони, (надалі разом іменовані як Сторони), уклали дану додаткову угоду № 1 до Договору 
№ 10 від 25.01.2019 року (надалі по тексту цієї додаткової угоди іменований як Договір) 
про наступне:

1. Згідно з п. 3.2 розділу 3 «Порядок надання, приймання-передачі та оплати послуг» 
Договору, «Виконавець» надає «Замовнику» послугу з відновлення роботи кіоску при 
аварійному збої з виїздом на місце його розташування у разі неможливості дистанційного 
налагодження, а саме: кіоску моделі модель СК-И.П1, інвентарний номер 10481390, що 
розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, буд. 11.

Сторони дійшли згоди, що вартість даної послуги «Виконавця» складає 62 грн. 90 
коп. (шістдесят дві гривні 90 копійок), в тому числі ПДВ 10 грн. 48 коп. Калькуляція вартості 
цієї послуги додається до даної додаткової угоди № 1 до Договору.

Оплата вартості даної послуги здійснюється «Замовником» в порядку, передбаченому 
п. 3.2.3 Договору.

2. В усьому іншому, що не передбачено даною додатковою угодою № 1 Сторони 
керуються умовами Договору.

3. Ця додаткова угода № 1 та додаток до неї є невід'ємними частинами Договору, і 
вступають в дію з моменту підписання додаткової угоди № 1 уповноваженими 
представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками Сторін.

4. Додаткова угода № 1 складена у двох примірниках, що є оригіналами, по одному 
для кожної із Сторін Договору, які мають однакову юридичну силу.

Адреси і банківські реквізити Сторін:

"Замовник":
Виконавчий комітет Криворізької міської 
ради
50101, Україна,
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.,
пл. Молодіжна, 1
р/р №35419027052749
Держказначейська служба України м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 04052169
Тел. (0564) 74 39 72
Факс (0564) 74 17 00

"Виконавець":
ТОВ "НОВА-КОМ"
50006, Україна
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
вул. Степана Тільги 11, приміщення 1
п/р 26003000389188 у
філії-Дніпропетровське ОУ АТ "Ощадбанк",
м. Дніпро
МФО 305482
код ЄДРПОУ 30231686,
ІПН 302316804050 
Свідоцтво ГІДВ № 200112416

Заступник міського голови 
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Додаток
до Додаткової угоди № 1
від «____» __________ 2019 р.
до Договору № 10 
від 25.01.2019 року

Калькуляція вартості послуг
з відновлення роботи програмного забезпечення, встановленого 

на інформаційному сенсорному кіоску з виїздом на місце 
розташування у разі неможливості його дистанційного налагодження

№

за/п
Статті витрат Сума, грн.

1 Фонд оплати праці 22,52

2 Відрахування на ФОП (22%) 4,95

3 Амортизація основних засобів та нематеріальних активів 2,62

4 Матеріальні витрати 5,34

5 Адміністративні витрати 5,67

6 Інші загальновиробничі витрати 2,58

Разом: 43,68

7 Рентабельність 8,74

Вартість послуг: 52,42

8 ПДВ (20%) 10,48

В арт іст ь п осл уг з  П Д В : 62,90
1 А і ____________

Г енеральний директор 
ТОВ «НОВА-ІСОМ» Стороженко


