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ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення процедури закупівлі

14093WX707904

1. Замовник:
1.1. Найменування: Львівський національний університет імені Івана Франка Міністерства
освіти і науки України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02070987
1.3. Місцезнаходження: вул.Університетська, 1, м.Львів, 79000
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).
Міністерство освіти і науки України , 38621185
2. Джерело фінансування закупівлі: власні кошти, кошти державного бюджету України
3. Процедура закупівлі: Відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 22.23.1 - вироби пластмасові для будівництва;
лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не пластикові (металопластикові вікна, двері) 4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 938 одиниць
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 79000, м.Львів, вул.
Університетська, 1, склад університету
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 15 календарних днів з дати
підписання договору
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю:
www.tender.me.gov.ua
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація замовника про
закупівлю:
5.3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,: №147528,
№48(23.07.2014) від 23.07.2014р.
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в
відповідних міжнародних виданнях:5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів,
опублікованого на веб-порталі : №160391, “ВДЗ” №75(01.09.2014) від 01.09.2014р.
6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визначена найбільш економічно вигідною:27.08.2014р.
6.2. Дата укладення договору про закупівлю:- 18.09.2014р.
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:7. Сума, визначена в договорі про закупівлю:1694826,82 грн. (з ПДВ) (Один мільйон шістсот
дев’яносто чотири тисячі вісімсот двадцять шість грн.. 82 коп.)
8. Ціна за одиницю товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді окремого
електронного документу.
9. Інформація про переможця торгів:
9.1. Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище та ініціали (для фізичної особи):
Товариство з обмеженою відповідальністю “ Віконні системи”
9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника: 32639349
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) 79035, м.Львів, вул. Зелена, 238-З
9.4. Номер телефону, телефаксу: (032)241-81-81
12. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Проректор Лозинський М.В.
_________________________
(підпис, М. П.)

