
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

ЗВІТ  
про результати проведення переговорної процедури закупівлі  

№  2   від  16  лютого  2016 року 

1. Замовник. 

1.1. Найменування. 
Львівський національний університет імені Івана Франка  

1.2. Код за ЄДРПОУ. 02070987 

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

1.4. 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, електронна адреса). 
Кухарський Віталій Михайлович, проректор, 032)239-40-40, (032)239-40-43 

 

2. Предмет закупівлі. 

2.1. Найменування. код 61.10.4 (72400000-4) - послуги зв’язку Інтернетом 

проводовими мережами (інтернет - послуги )   
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.  

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.  
обєкти університету (м.Львів, Шацький біолого-географічний стаціонар м.Шацьк) 
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.  
лютий 2016 -грудень 2016 року 
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі. 

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася 

інформація про застосування переговорної процедури закупівлі. lnu.edu.ua 

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної 

процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з 

питань закупівель. №19 від 29.01.2016 інформація № 023051 

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної 

процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з 

питань закупівель. 29.01.2016, обґрунтування № 023051/1 

    3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за 

результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на 

веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 
03.02.2016 №22 , повідомлення №028296 

    3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення 

переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого 

органу з питаньзакупівель. 16.02.2016 №31, інформація №043211 

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 
25 січня 2016 року  

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце)   
26.01.2016   10 год.00 хв. м.Львів, вул. Університетська,1, кабінет проретора з 

адміністративно-господарської роботи   

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану 

вартість): 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1241-14/paran28#n28


      347800  грн. з ПДВ) ; 

_____________ 

      Триста сорок сім тисяч вісімсот грн. (з ПДВ) . 

 

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю. 

7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. ДП Науково-телекомунікаційний 

центр “Українська академічна і дослідницька мережа” ІФКС НАН України,  

7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника 

податків. 30275262,   

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.  
79011, м. Львів, вул. Свенціцького,1,  тел. (032)276-84-01 

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про 

закупівлю. 11.02.2016р., Триста сорок сім тисяч вісімсот грн. (з ПДВ) . 

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури 

закупівлі.- 

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність 

установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують 

відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 

Закону України "Про здійснення державних закупівель".- 

11. Інша інформація.вимоги ст.39 Закону, дата акцепту 29.01.16  

     12. Склад комітету з конкурсних торгів: 

_______________________________________________________.  

        (прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів) 

Проректор Височанський Василь Степанович   

 

Проректор Курляк Василь Юрієвич  

 

Головний бухгалтер Хмельницька Любов Іванівна 

Директор Центру інформаційних технологій Рикалюк Роман Євстахович  

В.о.начальника планово-фінансового відділу Сас Світлана Петрівна   

В.о. начальника юридичного відділу Гудз Богдан Данилович  

Секретар комітету з конкурсних торгів     Барандій І.В. 
 

Голова комітету з конкурсних торгів, проректор     

                                                                     Лозинський Марян Володимирович    
                                                                  (прізвище, ініціали)   (підпис)    М. П.  

 

 

 
 


