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ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ 

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 35.11.1 - енергія електрична (35.11.1 

електрична енергія (09310000-5) енергія електрична )  

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 71000 кВат/год. 

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

біолого-географічний стаціонар смт.Шацьк, Волинської області- обєкт університету 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  

березень-грудень 2016 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: 

№029446, “ВДЗ” №23(04.02.2016) від 04.02.2016р. 

4.3. Дата оприлюднення та номер обґрунтування застосування переговорної процедури 

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

029446/1 від 04.02.2016р. 

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:  

№034603, “ВДЗ” №26(09.02.2016) від 09.02.2016р. 

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 22.01.2016р. 

6. Іформація про переможця переговорної процедури закупівлі:  

Публічне акціонерне товариство “Волиньобленерго” , 00131512, 43023, Волиньська 

область, м.Луцьк, вул.Єршова, 4, (0332)28-35-00 , (0332) 78-75-19, ціна за одиницю: 

тариф з ПДВ -1,90728 

7. Результат проведення процедури закупівлі: 

7.1. Дата акцепту пропозиції: - 04.02.2016р. 

7.2. Дата укладення договору про закупівлю: 23.02.2016р. 

7.3 Сума, визначена в договорі про закупівлю:  

148958грн.(з ПДВ) ; 

(цифрами) 

сто сорок вісім тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім грн.(з ПДВ) . 

(словами) 

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

 

 

Проректор Лозинський Марян Володимирович 

_________________________ 
 


