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цінових пропозицій

184594

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. Реєстраційний рахунок замовника: 35221203001061
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище,
ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду
міжміського телефонного зв’язку, e-mail).
Прізвище, ім’я, по батькові: Барандій Іванна Вячеславівна
Посада: провідний спеціаліст
Телефон: (032)2394-575, 067-940-24-84, 067-908-10-79
Тел./факс: (032)2394-575, Е-mail: 1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ): Міністерство освіти і науки України, 38621185
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі: власні кошти
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі:
300000 (триста тисяч) грн.
2.3. Очікувана ціна одиниці товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді
окремого електронного документу.
3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про
закупівлю: www.tender.me.gov.ua
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю:
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: код 58.14.1 - журнали та періодичні видання
друковані (журнали та періодичні видання друковані на 1-е півріччя 2015 року ) - 320
найменувань
5.2.Опис предмета закупівлі чи його частин в тому числі їх необхідні технічні та інші
параметри друковані газети і журнали видані в Україні та за її межами
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 79000, м.Львів, вул.
Університетська,1, загальна канцелярія
5.4. Строк поставки товарів або надання послуг: 1.01.2015-30.06.2015
6. Основні умови договору: 1)попередня оплата 2) вимоги ст.36 Закону України “Про
здійснення державних закупівель”
7. Строк дії цінових пропозицій.: 120 днів
8. Подання цінових пропозицій:
8.1. Місце: м.Львів, 79000, вул. Університетська,1 , загальна канцелярія, 1-й поверх
8.2. Cтрок: 14.11.2014р. 10.00
9. Розкриття цінових пропозицій:
9.1. Місце: 79000, м.Львів, вул. Університетська,1, кабінет проректора з науковопедагогічної роботи та соціальних питань і розвитку,№224
9.2. Дата і час: 14.11.2014р. 12.00

Тел.. за довідками(032)2394-575- секретар комітету з конкурсних торгів
Барандій Іванна Вячеславівна, 067-940-24-84

