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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).
Прізвище, ім’я, по батькові: Лясковська Лідія Романівна
Посада: Секретар ККТ
Телефон: 0322553210
Тел./факс: 0322553210
Е-mail:
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:
4135336 (чотири мільйони сто тридцять п’ять тисяч триста тридцять шість) грн. 40 коп.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником (генеральним замовником) додатково
розміщується інформація про закупівлю:
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (45000000-7) - 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
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. Під
Голоском, 25
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: До 31 грудня, 2017р, або до
повного виконання сторонами своїх зобов’язань.
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 і вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів: не вимагається
6.2. Умови надання:
7. Подання пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Місце: За адресою замовника, каб. проректора з АГР
7.2. Cтрок: 12.07.2016р. 09.30
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце: За адресою замовника, каб. проректора з АГР
8.2. Дата: 12.07.2016
8.3. Час: 10:00:00
9. Інформація про рамкову угоду:
10. Додаткова інформація:
11. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова ККТ, Р. Р. Лобай
_________________________
(підпис, М. П.)

