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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 26.40.3 - апаратура для записування та 

відтворювання звуку й зображення (26.40.3 Апаратура для записування та 

відтворювання звуку й зображення 32322000-6 Мультимедійне обладнання)  

3.2. Кількість товарів або обсяг надання послуг: 21 одиниць 

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

склад університету 

3.4. Строк поставки товарів або надання послуг:  

з дати підписання договору до 31 грудня 2016 року 

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:  

№133255, “ВДЗ” №113(15.06.2016) від 15.06.2016р. 

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

на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №143044, “ВДЗ” 

№128(08.07.2016) від 08.07.2016р. 

5. Результат проведення процедури запиту цінових пропозицій: 

5.1. Дата акцепту цінової пропозиції: 07.07.2016р. 

5.2. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 495972,48  грн.  (без ПДВ) 

5.3. Дата укладення договору про закупівлю: 20.07.2016р. 

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

7. Інформація про переможця процедури запиту цінових пропозицій: 

7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Фізична особа-підприємець Блажиєвський 

Орест Лаврентійович 

7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2427110339 

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

номер телефону, телефаксу: 79016, м.Львів, вул. Сеченова, буд.10/9, 380505-822-709; ціна за 

одиницю товару::проектор мобільний-19152грн., проектор стаціонарний-27185,76грн.; 

проектор стаціонарний-2 типу98280 грн.; система відеоконференцій-88200 грн., інтерактивна 

дошка-20664 грн., акустична система-3150,24 грн. 

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

проректор Лозинський Марян Володимирович 

_________________________ 

 


