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ЗАПИТ 

цінових пропозицій 

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. Реєстраційний рахунок замовника: 35221203001061 

1.5. 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). 

Прізвище, ім’я, по батькові: Лозинський Марян Володимирович 

Телефон: (032)2394-532, Тел./факс: (032)2394-532, Е-mail:  

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 

130000 (сто тридцять тисяч) грн. 

3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про 

закупівлю: lnu.edu.ua 

4. Інформація про предмет закупівлі: 

4.1. Найменування предмета закупівлі: код 10.83.1 - чай і кава, оброблені (чай і кава 

оброблені , капучіно, розчинний напій ) - кава зерно-50 кг, кава мелена 250 кг, капучіно 

20 кг, розчинний напій -40 кг, кава розчинна-100 кг, чай чорний байховий, листовий-20 

кг, чай зелений пакетований-5кг, чай чорний, байховий, пакетований -120кг 

(детальніше в Запиті цінових пропозицій Замовника) 

4.2.Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових 

пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри кава зерно, 

кава мелена, капучіно, розчинний напій , кава розчинна, чай чорний байховий, 

листовий, чай зелений пакетований, чай чорний, байховий, пакетований - (детальніше 

в Запиті цінових пропозицій Замовника) 

4.3. Місце поставки товарів або надання послуг: 79000, м.Львів, вул. Університетська,1, 

смт.Шацьк, Волинської обл., біолого-географічний стаціонар університету 

4.4. Строк поставки товарів або надання послуг:  м.Львів : квітень-грудень 2015 року, 

(смт.Шацьк-05 липня 2015-25 серпня 2015) 

5. Основні умови договору: згідно п.5,6 ст.40 Закону України “про здійснення державних 

закупівель” 

6. Строк дії цінових пропозицій.: не менше ніж 120 днів 

7. Подання цінових пропозицій: 

7.1. Місце та спосіб: 79000, м.Львів, вул. Університетська,1 , загальна канцелярія, 1-й 

поверх, ; особисто або поштою 

7.2. Cтрок: 25.03.2015р. 10.00 

8. Розкриття цінових пропозицій: 

8.1. Місце: 79000, м.Львів, вул. Університетська,1, каб.224 , 2-й поверх 

8.2. Дата: 25.03.2015 

8.3. Час: 11:50:00 

9. Додаткова інформація: вимоги відповідно до ст.36 Закону, довідки за тел. (032)2394-187 

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

проректор Лозинський Марян Володимирович 

_________________________ 

(підпис, М. П.) 



 


