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16.07.2015 

164140 

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 (мясо свинини 

охолоджене) -  

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

 корейка-1100кг, тазостегнова частина-3500кг, шийна частина-500кг 

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 79000, м.Львів, вул. 

Університетська,1, склад їдальні;смт.Шацьк, Волинської обл., біолого-географічний 

стаціонар університету 

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 79000, м.Львів, вул. 

Університетська,1, склад їдальні (з часу укладення договору до 31.12.2015); смт.Шацьк, 

Волинської обл., біолого-географічний стаціонар університету(5.07.15-25.08.15) 

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:  

№132326, №253(18.05.2015) від 18.05.2015р. 

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

повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів:  

№157019, №284(02.07.2015) від 02.07.2015р. 

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: - 26.06.2015р. 

6.2. Дата укладення договору про закупівлю: - 13.07.2015р. 

7. Сума, визначена в договорі про закупівлю:  - 449838  грн.  (з ПДВ) 

Чотириста сорок девять тисяч вісімсот тридцять вісім гривень 00 коп.  

8. Ціна за одиницю товару: корейка-100,08грн., тазостегнова частина-83,70 грн. ; шийна 

частина-93,60 грн.  

9. Інформація про переможця торгів: 

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:  

Приватне підприємство “Гранд Еліт Продукт” 

9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 36762902 

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та 

номер телефону, телефаксу: 80383, Львівська обл., Жовківський район, село Малехів, 

вулиця Нова, будинок 20А, (032)224-54-59 

Проректор Лозинський Марян Володимирович  



_________________________ 

(підпис, М. П.) 

 


