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Інформація 

про застосування переговорної 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 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35225230001061 

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, електрона адреса). 

Прізвище, ім’я, по батькові: Курляк Василь Юрієвич 

Посада: проректор, Телефон: (032)2394-713, Тел./факс: (032)2394-713 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 

5085160 (п’ять мільйонів вісімдесят п’ять тисяч сто шістдесят) грн. 

3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про 

закупівлю: lnu.edu.ua 

4. Інформація про предмет закупівлі: 

4.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.30.1 (09320000-8) - пара та гаряча вода; 

постачання пари та гарячої води (35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (теплова енергія, що 

виробляється на установках з нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії)) -  

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 4000 Гкал 

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: обєкти університету - м. 

Львів (вул. Кирила і Мефодія,4, 6, 6а, 8, 8а., вул. Грушевського,4; вул. 

Драгоманова,5,15,17,19) 

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 

 січень 2016-грудень 2016 року 

5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони 

учасника(учасників), з яким (якими) проведено переговори. 

- Товариство з обмеженою відповідальністю “Акціонерне товариство Західенерго”, 

місцезнаходження: 79000, м.Львів, вул. Шевченка,186 А, тел.: 0322-25-26-11. 

6. Інформація про ціну пропозиції: 

- 5085160  грн. (ціна за одиницю (1 Гкал.): 1271,29 грн.) 

7. Умова застосування переговорної процедури:  

п.2 ч.2 ст.39 Закону України “Про здійснення державних закупівель” 

8. Додаткова інформація: вимоги згідно ст.10, 39 Закону України “Про здійснення 

державних закупівель” 

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

проректор Лозинський Марян Володимирович 

_________________________ 

(підпис, М. П.) 
 


