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Повідомлення про акцепт 

пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції 

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 

2. Предмет закупівлі: 

2.1. Найменування предмета закупівлі: код 10.11.1 - м’ясо великої рогатої худоби, свиней, 

овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене 15113 свинина 

(мясо свинини охолодженне) ) -  

2.2. Кількість товарів, обсяг виконання робіт або надання послуг: 4227,5 кг 

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

Університетська,1, смт Шацьк, Волинської області, біолого-географічний стаціонар 

університету 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 79000, м.Львів, вул. 

Університетська,1, (червень-грудень 2016 року) , смт Шацьк, Волинської області, 

біолого-географічний стаціонар університету (липень-26 серпня 2016 року) 

3. Процедура закупівлі: Запит цінових пропозицій 

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

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:  

№120139, “ВДЗ” №95(20.05.2016) від 20.05.2016р. 

5. Учасник-переможець (учасники-переможці): 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Барком”, ідентифікаційний 

код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 25556075, 

місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи): 

81127, Львівська область, Пустомитівський р-н, с.Підбірці, тел.: (032)295-72-62, , 

тел./факс.: (032)245-25-15, ціна за одиницю:корейка-84,40 грн. тазостегнова 

частина71,60 грн. шийна частина-87,30 грн. . 

6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиціїї, 

пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі): 

323130,45грн.(з ПДВ) ; 

(цифрами) 

323130 (триста двадцять три тисячі сто тридцять) грн. 45 коп.(з ПДВ) . 

(словами) 

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової 

пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі): 

06.06.2016р. 

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода): 

11.06.16-20.06.16 

На підставі   п.3 ст.17 Закону України «Про здійснення державних закупівель», згідно із 

вимогами Додатку 3 Запиту цінових пропозицій на стадії перевірки переможця просимо 

Вас у строк,  що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі 

повідомлення про акцепт пропозиції, надати документальне підтвердження згідно із 

законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 1-1,п.3, п.5, п.9  частини 

першої та пунктами 1, 2,3   частини другої статті  17 Закону. 

 

Проректор Лозинський Марян Володимирович 

_________________________ 

(підпис, М. П.) 



 


