ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ
ІМЕНІ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ
ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик на закупівлю Послуг з організації державної пожежної
охорони (послуги пожежних і рятувальних служб (ДК 021:2015, код 75250000-3),
очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання
державних коштів» (зі змінами))

Найменування замовника: Львівський національний академічний театр опери та балету
імені Соломії Крушельницької.
Місцезнаходження замовника: проспект Свободи, 28, Львів, Україна, 79008.
Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 02224620.
Категорія замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної
громади.
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів
предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з організації
державної пожежної охорони (послуги пожежних і рятувальних служб (ДК 021:2015,
код 75250000-3).
Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 послуга.
Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: головна будівля, що
знаходиться за адресою: м. Львів, проспект Свободи, 28 .
Вид процедури закупівлі: переговорна процедура закупівлі,
ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2021-04-20-002685-b .
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 3 051
360,00 (Три мільйони п’ятдесят одна тисяча триста шістдесят) грн. 00 коп. з ПДВ.
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено наданим кошторисом до
початку проведення переговорної процедури з Учасником переговорів.
Розмір бюджетного призначення: ______-----______згідно з_______________.
Джерело фінансування: власні кошти театру
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін
постачання — з 01.01.2021р. по 31.12.2021 р.
Обґрунтування: Згідно Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів
України № 716 «Про затвердження Порядку організації та забезпечення охорони від пожеж
підприємств, установ, організацій та інших об’єктів на підставі договорів» та Положення про
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській
області, затвердженого наказом Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі
ДСНС України) від 04.02.2013 року №3 ( в редакції наказу ДСНС від 12.11.2018 № 661),
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській
області, є територіальним органом ДСНС України у Львівській області, уповноваженим на
забезпечення реалізації державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння, пожеж, пожежної та техногенної
безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб. Відповідно до постанови КМУ № 874 від
27.11.2013 року «Про затвердження критеріїв утворення державних пожежно-рятувальних
підрозділів (частин) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в адміністративнотериторіальних одиницях та переліку суб’єктів господарювання, де утворюються такі
підрозділи (частини)» Львівський національний академічний театр опери та балету імені
Соломії Крушельницької, як театр із загальною кількістю місць 800 і більше, що має

історичну та архітектурну цінність, підлягає охороні від пожеж державним пожежнорятувальним підрозділом (частиною) на підставі договору. ГУ ДСНС України у Львівській
області є єдиним державним органом на території Львівської області, який в повній мірі та на
законних засадах забезпечує протипожежний захист на об’єктах і в населених пунктах,
маючи в своєму складі державні пожежно-рятувальні підрозділи (частини), в тому числі 59
державний пожежно-рятувальний Головного управління ДСНС України у Львівській області
з охорони об'єктів та може якісно надавати послуги з пожежної охорони Львівському
національному академічному театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.
Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону якщо роботи, товари чи послуги можуть
бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за
наявності одного з випадків, а саме відсутність конкуренції з технічних причин Замовником
може застосовуватись Переговорна процедура.

