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ІНФОРМАЦІЯ 

про результати проведення 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 

2. Джерело фінансування закупівлі: власні кошти; кошти державного бюджету України 

3. Інформація про предмет закупівлі: 

3.1. Найменування предмета закупівлі: код 06.20.10-00.00 - газ природний, скраплений або 

в газоподібному стані (газ природний, скраплений або в газоподібному стані 

(постачання газу та послуги з його транспортування ) ) -  

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1415000 куб.м 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: обєкти університету 

(м.Львів) 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: лютий-грудень 2015 року 

4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі: 

4.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщено інформацію про 

застосування переговорної процедури закупівлі lnu.edu.ua 

4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури 

закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:, №179  

від 29.01.2015р. №026437 

4.3. Дата оприлюднення та номер обґрунтування застосування переговорної процедури 

закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 026437/1 

від 29.01.2015р. 

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами 

застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі 

Уповноваженого органу з питань закупівель: №182  від 02.02.2015р. повідомлення 

№031951 

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 22.01.2015р. 

6. Іформація про переможця переговорної процедури закупівлі:  

ПАТ по газопостачанню та газифікації “Львівгаз”, 03349039, 79039, Львівська обл., 

м.Львів, вул.Золота, буд.42, код ЗКПО 03349039, (032)233-20-94 

7. Результат проведення процедури закупівлі: 

7.1. Дата акцепту пропозиції:- 29.01.2015р. 

7.2. Дата укладення договору про закупівлю:- 13.02.2015р. 

7.3 Сума, визначена в договорі про закупівлю: 

10851831грн.(з ПДВ) ; 

(цифрами) 

десять мільйонів вісімсот п’ятдесят одна тисяча вісімсот тридцять одна грн.(з ПДВ) . 

(словами) 

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

 

Проректор                                                       Лозинський М.В. _________________________ 

(підпис, М. П.) 

 


