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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 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - інше (Реконструкція
системи опалення гуртожитку Львівського державного університету фізичної культури
на вул. Під Голоском, 25 у м. Львові) - Відповідно до обсягів робіт, вказаних у ДКТ
2.2. Кількість товарів, обсяг виконання робіт або надання послуг: Відповідно до обсягів
робіт, вказаних у ДКТ
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Львів, вул. Під
Голоском, 25
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: До 31 грудня, 2017р, або до
повного виконання сторонами своїх зобов’язань.
3. Процедура закупівлі: Відкриті торги
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №151992, “ВДЗ”
№142(28.07.2016) від 28.07.2016р.
5. Учасник-переможець (учасники-переможці):
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервіскотломонтаж-Львів»,
ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
37801512, місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної
особи): 79000, м. Львів, вул.. Антоновича, 120.
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиціїї,
пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
2799686,40грн.(з ПДВ) ;
(цифрами)
2799686 (два мільйони сімсот дев’яносто дев’ять тисяч шістсот вісімдесят шість) грн.
40 коп.(з ПДВ) .
(словами)
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової
пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
17.10.2016р.
8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода):
До 16.11.2016р.
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова ККТ, Р. Р. Лобай
_________________________
(підпис, М. П.)

ПОВІДОМЛЕННЯ
учасникам про результати процедури закупівлі

1. Процедура закупівлі: Відкриті торги

2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель: №151992, “ВДЗ” №142(28.07.2016) від 28.07.2016р.
3. Переможець (переможці).
3.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ТзОВ «СервіскотломонтажЛьвів»
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
37801512
3.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для
фізичної особи), телефон, телефакс: 79000, м. Львів, вул.. Антоновича, 120

Голова ККТ,

Р.Р. Лобай
_________________________
(підпис, М. П.)

