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ОГОЛОШЕННЯ 

про результати проведення процедури закупівлі 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Львівський національний університет імені Івана Франка 

Міністерства освіти і науки України 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 02070987 

1.3. Місцезнаходження: вул.Університетська, 1, м.Львів, 79000 

2. Джерело фінансування закупівлі: власні кошти 

3. Процедура закупівлі: Відкриті торги 

4. Інформація про предмет закупівлі: 

4.1. Найменування предмета закупівлі: код 10.11.1 - м’ясо великої рогатої худоби, свиней, 

овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене (Свинина, 

свіжа чи охолоджена (зокрема пересипана сіллю для тимчасового зберігання), крім 

свинини у тушах і напівтушах, окостів, лопаток і їхніх  

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: (мясо свинини 

охолоджене-корейка (1300 кг), тазостегнова частини (3400 кг), шийна частина- 600 кг) ) 

) - 5300 кг 

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м.Львів, вул. 

Університетська, 1, склад їдальні, м. Шацьк , Волинська область(біолого-географічний 

стаціонар університету) 

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м.Львів, вул. 

Університетська, 1, склад їдальні, ( з моменту укладення договору по 31 грудня 2015 

року), м. Шацьк , Волинська область(біолого-географічний стаціонар університету)( в 

період з 5.07.2015-25.08.2015 

5. Інформування про процедуру закупівлі: 

5.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація замовника 

про закупівлю (у разі такого розміщення): lnu.edu.ua 

5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №071398, “ВДЗ” 

№204(03.03.2015) від 03.03.2015р. 

5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер 

повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів: - 

5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою 

укладено договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з 

питань закупівель:  

6. Результат проведення процедури закупівлі: 

6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 

6.2. Дата укладення договору про закупівлю: 

6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися: 

вимоги ст.30 Закону України “Про здійснення державних закупівель” - 

6.3.1. Дата прийняття рішення: 20.04.2015р. 

6.3.2. Підстава: торги не відбулися, тому що ціна найбільш вигідної конкурсної 

пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі 

7. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 

8. Інформація про переможця торгів:- 

9. Інформація про рамкову угоду- 

10. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення: 

Проректор Лозинський М.В. _________________________ 


