ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2019-10-21-003875-b

1.

Найменування замовника:

Львівський національний університет імені
Івана Франка

2.

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

02070987

3.

Місцезнаходження замовника:

79000, Україна, Львівська обл., Львів, вул.
Університетська, буд. 1

4.

Контактна особа замовника,
уповноважена здійснювати зв’язок з
учасниками:

Ірина Іваночко, +380322394261,
iryna_ivanochko@ukr.net

1
4 . Вид предмета закупівлі:

Товари

5. Конкретна назва
предмета закупівлі

6. Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі
(за наявності)

7. Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

8. Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт чи
надання послуг

9. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Астрономічні та
оптичні прилади – за
кодом CPV за ДК
021:2015 38630000-0 (кошти
загального фонду
бюджету
Університету, кошти
НДЧ)

ДК 021:2015:
38630000-0 —
Астрономічні та
оптичні прилади

2 комплект

79000, Україна,
Львівська область,
місто Львів, вул.
Університетська, 1

до 20 грудня
2019

91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія

Опис

Тип оплати

Період,
(днів)

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

Поставка
товару

Оплата Товару Замовником
Пiсляоплата 30
здійснюється протягом 30 банківських
днів з дати підписання належним чином
оформлених Актів приймання-передачі
Товару (далі-Акт), накладних. Відповідно
до вимог частини 2 статті 48
Бюджетного кодексу України Замовник
візьме на себе бюджетні зобов’язання
щодо товарів, що поставляються
відповідно до фактичних надходжень до
бюджету. Розрахунок за поставлені
Товари здійснюється у відповідності до
ст. 49 Бюджетного кодексу України. У
разі затримки надходжень бюджетних
коштів розрахунок за поставлені товари
здійснюється протягом 10 робочих днів
з дати їх отримання.

Банківські 100

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

199 900,00 UAH

11. Розмір мінімального кроку пониження
ціни:

999,50 UAH

12. Математична формула, яка буде
застосовуватися при проведенні
електронного аукціону для визначення
показників інших критеріїв оцінки:

відсутня

13. Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

05 листопада 2019 21:00

14. Розмір забезпечення тендерних
пропозиції (якщо замовник вимагає його
надати):

0,00 UAH

15. Вид забезпечення тендерних
пропозиції (якщо замовник вимагає його
надати):

відсутній

16. Дата та час розкриття тендерних
пропозицій

відсутній , після завершення електронного
аукціону

17. Дата та час проведення електронного
аукціону:

відсутній

18. Строк, на який укладається рамкова
угода:

відсутній

19. Кількість учасників, з якими буде
укладено рамкову угоду:

відсутня

