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ІНФОРМАЦІЯ
про результати процедури запиту цінових пропозицій

15062WX465845

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
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: код 10.12.1 - м’ясо свійської птиці, свіже чи
охолоджене (10.12.10-10.00 тушки курей, свіжі чи охолоджені (мясо птиці охолоджене)
3.2. Кількість товарів або обсяг надання послуг:
філе куряче охолоджене - 2400 кг, стегно куряче охолоджене-800 кг
3.3. Місце поставки товарів або надання послуг: 79000, м.Львів, вул. Університетська,1,
склад їдальні;смт.Шацьк, Волинської області (біолого-географічний стаціонар
університету)
3.4. Строк поставки товарів або надання послуг: 79000, м.Львів, вул. Університетська,1,
склад їдальні (з дати підписання договору до 31.12.2015) , смт.Шацьк, Волинської
області (біолого-географічний стаціонар університету) (5.07.15-25.08.15)
4. Інформування про процедуру запиту цінових пропозицій:
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про
процедуру запиту цінових пропозицій: lnu.edu.ua
4.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на веб-порталі
Уповноваженого органу з питань закупівель: №133185, №254 від 19.05.2015р.
4.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, розміщеного
на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №143583, №267 від 08.06.2015р.
5. Результат проведення процедури запиту цінових пропозицій:
5.1. Дата акцепту цінової пропозиції:
Приватне підприємство “Євро-Альянс” - 03.06.2015р.
5.2. Ціна за одиницю товару : філе куряче-59,40 грн., стегно куряче-46,20 грн.
5.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
179520 грн. (з ПДВ) Сто сімдесят девять тисяч п’ятсот двадцять гривень
5.4. Дата укладення договору про закупівлю:
Приватне підприємство “Євро-Альянс” - 12.06.2015р.
6. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася:
7. Інформація про переможця процедури запиту цінових пропозицій:
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Приватне підприємство “Євро-Альянс”
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 38505025
7.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та
номер телефону, телефаксу: Львівська область, Пустомитівський р-н, с. Звенигород; вул.
900-річчя Звенигорода,257, 81156, (032)224-58-52
Проректор
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