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ОГОЛОШЕННЯ 

про результати проведення 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 

3. Процедура закупівлі: Відкриті торги 

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: 999 одиниць 

(детальніше у документації конкурсних торгів)  
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 чи надання послуг: з дати підписання 

договору до 31.12.2015 

5. Інформування про процедуру закупівлі: 

5.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація замовника 

про закупівлю (у разі такого розміщення): lnu.edu.ua 

5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №132382, “ВДЗ” 

№253(18.05.2015) від 18.05.2015р. 

5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер 

повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів:  

5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою 

укладено договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з 

питань закупівель:  

6. Результат проведення процедури закупівлі: 

6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 

6.2. Дата укладення договору про закупівлю: 

6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися: 

6.3.1. Дата прийняття рішення: 25.06.2015р. 

6.3.2. Підстава: торги не відбулися, тому що ціна найбільш вигідної конкурсної 

пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі 

7. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 

8. Інформація про переможця торгів: 

9. Інформація про рамкову угоду 

9.1. Дата та номер рамкової угоди: 

9.2. Учасники рамкової угоди: 

9.3. Строк, на який укладено рамкову угоду: 

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

 

М.В.Лозинський _________________________ 

(підпис, М. П.) 

 


