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16.07.2015 

164497 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення відкритих торгів 

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 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника): 35221203001061 

1.5. Посадові особи замовника (генерального 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). 

Прізвище, ім’я, по батькові: Рикалюк Роман Євстахович, Телефон: (032)2394-729,  

моб. 067-255-98-01 

Прізвище, ім’я, по батькові: Кухарський Віталій Михайлович, Телефон: (032)2394-043 

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

1800000 (один мільйон вісімсот тисяч) грн. 

3. Адреса веб-сайту, на якому замовником (генеральним замовником) додатково 

розміщується інформація про закупівлю: lnu.edu.ua 

4. Інформація про предмет закупівлі: 

4.1. Найменування предмета закупівлі: код 26.20.1 - машини обчислювальні, частини та 

приладдя до них (компютери для навчального класу, системні блоки, пристрої 

введення -виведення, комплектуючі, комутатори, інше) -  

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 795 одиниць всіх 

найменувань (детальніше у ДКТ) 

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

Університетська,1, склад університету 

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: з дати укладення договору 

до 31 грудня 2015 року (згідно заявок Замовника) 

5. Місце отримання документації конкурсних торгів: 79000, м.Львів, вул. 

Університетська,1, каб.0149 

6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник) 

вимагає його надати): 

6.1. Розмір і вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів: не вимагається 

6.2. Умови надання: 

7. Подання пропозицій конкурсних торгів: 

7.1. Місце: 79000, м.Львів, вул. Університетська,1, загальна канцелярія, 1-й поверх, 

каб.118 

7.2. Cтрок: 14.08.2015р. 10.00 

8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів: 

8.1. Місце: 79000, м.Львів, вул. Університетська,1, каб.224 (2-й поверх) 

8.2. Дата: 14.08.2015 

8.3. Час: 11:30:00 

9. Інформація про рамкову угоду: 

10. Додаткова інформація: вимоги згідно Закону України “Про здійснення державних 

закупівель” , довідки за тел. (032)2394-575, (032)2394-729, моб. 067-908-10-79,  

067-255-98-01- Рикалюк Роман Євстахович 

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

проректор Лозинський Марян Володимирович 



 


