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Повідомлення про акцепт
пропозиції конкурсних торгів

242003

1. Замовник (генеральний 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. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: код 28.14.1 - крани, вентилі, клапани та подібні
вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів (крани ( кульові,
пожежні, радіаторні), змішувачі (для душу, мийки, умивальника) ) - 2359 шт.
2.2. Кількість товарів, обсяг виконання робіт або надання послуг: 2359 шт.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
79000, м.Львів, вул. Університетська,1, склад університету
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
з дати підписання договору по грудень 2015 року
3. Процедура закупівлі: Відкриті торги
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
№213712, “ВДЗ” №358(16.10.2015) від 16.10.2015р.
5. Учасник-переможець (учасники-переможці):
Спільне Українсько-Польське підприємство у формі товариства з обмеженою
відповідальністю “Інтерконтракт”, ідентифікаційний код/реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 22406336,
місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи):
79035, Львівська обл., м.Львів, вул. Півколо, буд.14, тел.: (032)240-44-94, тел./факс.:
(032)240-44-95.
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиціїї,
пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
829970,64грн.(з ПДВ) ;
(цифрами)
829970 (вісімсот двадцять дев’ять тисяч дев’ятсот сімдесят) грн. 64 коп.(з ПДВ) .
(словами)
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової
пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
04.12.2015р.
8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода):
21.12.15-31.12.15

Просимо переможеця торгів у строк, що не перевищує 10 днів з дати
оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про
акцепт пропозиції конкурсних торгів, подати замовнику документи, що
підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і
другою статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
З повагою,
проректор Лозинський Марян Володимирович
_________________________
(підпис, М. П.)

