ЗАТВЕРДЖЕНО (Форма)
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 № 1106
ПРОТОКОЛ
розкриття пропозицій конкурсних торгів,
кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій
1. Замовник.
1.1. Найменування
Львівський національний університет імені Івана Франка
1.2. Місцезнаходження
м.Львів, вул.. Університетська,1, 79000
1.3. Відповідальний за проведення торгів
Барандій Іванна Вячеславівна
(прізвище, ім’я, по батькові)

Телефон(032)2394-575
телефакс(032)2394-575
2. Інформація про предмет закупівлі: категорія 58.14.1
журнали та періодичні видання друковані на 1-е півріччя 2015
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель
31.10.2014, № 119 № оголошення 184594
4. Розкриття
пропозицій,

пропозицій

конкурсних

торгів

(кваліфікаційних

цінових пропозицій) відбулося 14.11.2014 , 12год.00.хв.
(дата)

(час)

Місце розкриття вул.. Університетська, 1, м.Львів, 79000, 2-й поверх,
кабінет проректора з науково-педагогічної роботи і соціальних питань
5. Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів
(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)

№

Номер і дата
реєстрації
замовником
пропозиції
конкурсних
торгів
(кваліфікаційної
пропозиції,
цінової
пропозиції)

Повне найменування
(для юридичної
особи) або прізвище,
ім’я, по батькові (для
фізичної особи)
учасника процедури
закупівлі, код за
ЄДРПОУ/
реєстраційний номер
облікової картки
платника податків*,
місцезнаходження/
місце проживання,
телефон/телефакс

Інформація про
наявність чи
відсутність
необхідних
документів,
передбачених
документацією
конкурсних
торгів
(запитом цінових
пропозицій)

1

№1 від
14.11.2014

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Інформаційна
служба світу»

+

Ціна пропозиції Примітка
або ціни
окремих частин
предмета
закупівлі
(лотів) (якщо
окремі частини
предмета
закупівлі
визначені
замовником для
надання
учасниками
пропозицій
щодо них) грн..
297927,18

+

271210,39

+

278119,32

2

3

№2 від 14.11.14

№3 від
14.11.2014

312833122
03047, м.Київ, пр..
Перемоги, б, 60, кВ.
55
(044)559-24-93
Українське
державне
підприємство
поштового зв’язку
«Укрпошта»
Львівська дирекція
21560045
Вул.. Словацького,
1, м.Львів, 79000
236-75-87
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Фірма «Періодика»

Відсутність
цін двох
найменувань
періодичних
видань
(підстава:
листиінформація
від 31.10.13,
23.09. 14 )

23700220
Буль.Дружби
народів, 9, м.Київ,
01042
(044)585-31-65

* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

6. Присутні.
6.1. Від учасників процедури закупівлі:
Нач.відділу розповсюдження видань
Львівська дирекція «Укрпошта»
В.О. Петришин
підпис,
ТоВ «Фірма «Періодика»
Нестеренко А.В. підпис
Зауваження учасників процедури закупівлі – не було
__________________________________________________________________
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):
______________________________________ __________________________
(посада, прізвище, ініціали)

(підпис)

Проректор Височанський В.С. підпис
Проректор Котур Б.Я.
відсутній
Проректор Курляк В.Ю.
підпис
Директор центру інформаційних технологій Рикалюк Р.Є. підпис
В.о. начальника юридичного відділу Гудз Б.Д. підпис
Голова комітету з конкурсних торгів підпис М.В. Лозинський
(підпис)

(ініціали та прізвище)

М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів підпис І.В. Барандій
(підпис)

(ініціали та прізвище)

