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ІНФОРМАЦІЯ 

про результати процедури запиту цінових пропозицій 

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. Інформація про предмет закупівлі: 

3.1. Найменування предмета закупівлі: код 10.13.1 - консерви та готові страви з м’яса, 

м’ясних субпродуктів чи крові (10.13.14-60.00 Ковбаси й подібні продукти з м’яса, 

м’ясних субпродуктів чи крові, готові харчові продукти, виготовлені на основі цих 

виробів (крім ковбас з печінки й готових страв)- ковбасні вироби ) 

3.2. Кількість товарів або обсяг надання послуг: ковбаса півкопчена”Дрогобицька” (або 

еквівалент) - 800 кг, мясо копченості “Балик столичний”(або еквівалент) -600кг, 

ковбаса варена в/г “Молочна” (або еквівалент) -600 кг 

3.3. Місце поставки товарів або надання послуг: 79000, м.Львів, вул. Університетська,1, 

склад їдальні , смт.Шацьк, Волинської обл., біолого-географічний стаціонар 

університету 

3.4. Строк поставки товарів або надання послуг: 79000, м.Львів, вул. Університетська,1, 

склад їдальні (квітень 2015-грудень 2015року), смт.Шацьк, Волинської обл., біолого-

географічний стаціонар університету(05 липня 2015-25 серпня 2015 ) 

4. Інформування про процедуру запиту цінових пропозицій: 

4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про 

процедуру запиту цінових пропозицій: lnu.edu.ua 

4.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на веб-порталі 

Уповноваженого органу з питань закупівель: №083424, “ВДЗ” №211(13.03.2015) від 

13.03.2015р. 

4.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, розміщеного 

на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:  

5. Результат проведення процедури запиту цінових пропозицій: 

5.1. Дата акцепту цінової пропозиції: 

5.2. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 

5.3. Дата укладення договору про закупівлю: 

6. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася: 

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

6.1. Дата прийняття рішення: 26.03.2015р. 

6.2. Підстава: торги відмінено, тому що до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох 

учасників 

7. Інформація про переможця процедури запиту цінових пропозицій: 

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

Проректор Курляк Василь Юрієвич _________________________ 

(підпис, М. П.) 

 


