
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

ЗВІТ  

про результати проведення процедури запиту цінових 

пропозицій  

№ 11 від  18  квітня 2016 року  
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 

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з 

учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та 

телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна 

адреса).проректор Лозинський М.В , телефон:  032- 2-394-532 

2. Предмет закупівлі. 

2.1. Найменування. код 18.12.1 - послуги щодо друкування, інші (18.12.1, 

Послуги щодо друкування, інші 79823000-9, Послуги з друку та доставки 

надрукованої продукції (послуги з друкування книг та журналів) 

2.2. Кількість товарів, обсяг надання послуг. 

2.3. Місце поставки товарів, надання послуг. м.Львів, вул. Університетська,1, 

79000, готову продукцію - на склад університету 

2.4. Строк поставки товарів, надання послуг.  

з дати підписання договору -до 31 грудня 2016 року 

3. Інформація про процедуру закупівлі. 

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася 

інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій. lnu.edu.ua 

3.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на 

веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.  

№073345, “ВДЗ” №48(12.03.2016) від 12.03.2016р. 

3.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової 

пропозиції, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 

закупівель. №094368, “ВДЗ” №64(04.04.2016) від 04.04.2016р. 

3.4. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури 

запиту цінових пропозицій, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу 

з питань закупівель.№73 від 15 квітня 2016, інформація № 102488 

4. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові 

пропозиції. 

4.1. Кількість учасників процедури закупівлі.2 

4.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. 

Приватне підприємство «Видавництво «Апріорі», 

Приватне підприємство «Коло» 
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4.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 

36929447 

30444919 

4.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для 

фізичної особи). 

Львівська область, м.Львів 79010 вул. Сковороди, 4/1 

Україна, Львівська обл.., м.Дрогобич, вул.. Пилипа Орлика, 9/62,   

 032-244-29-060 

 

5. Інформація про цінові пропозиції. 

5.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час).28.03.2016, 10 год.00 хв. 

5.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час).28.03.2016, 12 год.00 хв. 

5.3. Кількість отриманих цінових пропозицій.2 

5.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, підстави їх відхилення.- 

5.5. Ціна кожної цінової пропозиції. 

Приватне підприємство «Видавництво «Апріорі»- -204400 без ПДВ 

Приватне підприємство «Коло»- -186545 без ПДВ 

 

5.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та 

має найнижчу ціну (з податком на додану вартість/ без): 

 ___________________  

             (цифрами) 186545 без ПДВ 

 ___________________.  

             (словами) Сто вісімдесят шість тисяч п’ятсот сорок п’ять грн..  

5.7. Дата акцепту пропозиції. 01.04.2016р. 

6. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю. 

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. ПП “КОЛО” 

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника 

податків. 30444919 

6.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.  

82100, м.Дрогобич, Львівська обл., вул. Пилипа Орлика, 9/62 ,  

38(03244)3-87--32 
7. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про 

закупівлю.14.04.2016,  

Акцептована ціна   186545 без ПДВ 

Кошторисна вартість  500000  грн.  (без ПДВ) Пятсот тисяч грн..  

 

8. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про 

закупівлю. 

9. Відміна або визнання такою, що не відбулася, процедури запиту цінових 

пропозицій. 

9.1. Дата прийняття рішення. 

9.2. Підстава. 

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність 

установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують 

наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону України "Про 
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здійснення державних закупівель" (далі - Закон), із зазначенням відповідних 

підстав. 

10.1. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, 

визначені статтею 17 Закону. 

Приватне підприємство «Видавництво «Апріорі» 

Приватне підприємство «Коло» 

 

10.2. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, 

визначені статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного 

учасника. 

11. Інша інформація. 

12. Склад комітету з конкурсних торгів: 

 __________________________________________________________.  

            (прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів) 

 

Проректор Височанський В.С. 

Проректор Гладишевський Р.Є. 

Проректор Кухарський В.М. 

Проректор Курляк В.Ю.  

Проректор Курляк В.Ю.  

Головний бухгалтер Хмельницька Л.І.  

В.о нач.ПФВ Сас С.П.  

В.о. нач.юридичного відділу Гудз Б.Д.  

Проректор, голова комітету з 

 конкурсних торгів Лозинський М.В.      

 Провідний спеціаліст, Секретар ккт Барандій І.В.  
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