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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 (Машини обчислювальні, частини та приладдя до них) - 659 одиниць 

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 659 одиниць  

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: до кінця 2015 року 

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: 

 №196867, “ВДЗ” №336(15.09.2015) від 15.09.2015р. 

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

повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів:  

№222122, “ВДЗ” №369(02.11.2015) від 02.11.2015р. 

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: - 28.10.2015р. 

6.2. Дата укладення договору про закупівлю: - 16.11.2015р. 

7. Сума, визначена в договорі про закупівлю: - 1728961,08  грн.  (з ПДВ)  

(Один мільйон сімсот двадцять вісім тисяч дев’ятсот шістдесят одна гривня 08 коп.) 

8. Інформація про переможця торгів: 

8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:  

Товариство з обмеженою відповідальністю “Медіа Вест” 

8.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 23959024 

8.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та 

номер телефону, телефаксу: 79053, м.Львів, вул. Кн.Ольги, 102/43, (032)240-34-64 

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: 

проректор Кухарський Віталій Михайлович 

_________________________ 
Вик. Барандій І.В.  

 


