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Повідомлення про акцепт
пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції

1. Замовник (генеральний замовник):
1.1. Найменування: Львівський державний університет фізичної культури
1.2. Код за ЄДРПОУ: 34606048
1.3. Місцезнаходження: вул.Костюшка, 11, м.Львів, 79000
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: код 06.20.1 - газ природний, скраплений або в
газоподібному стані (Природний газ) - 2 лоти: лот 1 - - - 250 000 м. куб.; лот 2 - - - 12 000
м. куб.
2.2. Кількість товарів, обсяг виконання робіт або надання послуг: 2 лоти
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Львів
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: До 31 грудня, 2016р.
3. Процедура закупівлі: Переговорна процедура закупівлі
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №102929, “ВДЗ”
№74(18.04.2016) від 18.04.2016р.
5. Учасник-переможець (учасники-переможці):
лот 1 - ТОВ “Львівгаз збут”, ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 39594527, місцезнаходження (для юридичної особи) та місце
проживання (для фізичної особи): 79039, м. Львів, вул. Золота, 42.
лот 2 - ТОВ “Львівгаз збут”, ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 39594527, місцезнаходження (для юридичної особи) та місце
проживання (для фізичної особи): 79039, м. Львів, вул. Золота, 42.
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиціїї,
пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
лот 1 -2410000грн.(з ПДВ) ;
(цифрами)
2410000 (два мільйони чотириста десять тисяч) грн.(з ПДВ) .
(словами)
лот 2 -90000грн.(з ПДВ) ;
(цифрами)
90000 (дев’яносто тисяч) грн.(з ПДВ) .
(словами)
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової
пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
лот 1 - 18.04.2016р.;
лот 2 - 18.04.2016р.
8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода):
лот 1 - Не обмежений;
лот 2 - Не обмежений
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова ККТ, Р. Р. Лобай
_________________________
(підпис, М. П.)

