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ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ
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
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника): 35227201001852,
35212001001852
1.5. Посадові особи замовника (генерального 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):
Лясковська Лідія Романівна, Секретар ККТ, (032) 272-79-70
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 3 672 569,00 грн (Три мільйони шістсот сімдесят дві тисячі п’ятсот
шістдесят дев’ять грн., 00 коп)
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником (генеральним замовником) додатково
розміщується інформація про закупівлю.
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі: Реконструкція системи опалення та вентиляції
навчально-спортивного комплексу ЛДУФК по вул.Черемшини,17 у м.Львові
(манеж).
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Відповідно до обсягів
робіт, вказаних у ДКТ
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Львів, вул.
Черемшини, 17
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: До кінця грудня, 2016р.
5. Місце отримання документації конкурсних торгів: За адресою замовника, каб.
проректора з АГР
6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник)
вимагає його надати).
6.1. Розмір: НЕ ВИМАГАЄТЬСЯ
6.2. Вид:
6.3. Умови надання:
7. Подання пропозицій конкурсних торгів.
7.1. Місце: За адресою замовника, каб. проректора з АГР
7.2. Строк: 07 серпня 2015р, до 09-30 год.
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів.
8.1. Місце: За адресою замовника, каб. проректора з АГР
8.2. Дата: 07 серпня 2015р.
8.3. Час: 10:00
9. Інформація про рамкову угоду.
9.1. Строк, на який укладається рамкова угода.
9.2. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду.
10. Додаткова інформація.

Голова комітету з конкурсних торгів
Проректор з АГР
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