
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ  

ІМЕНІ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик на закупівлю Послуг з проведення технічного огляду 

та експертного обстеження вантажопідіймальних механізмів 

 (ДК 021:2015, код 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань), очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-07-07-003728-b 

 

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): «Проведення 

технічного огляду та експертного обстеження вантажопідіймальних механізмів»  (ДК 

021:2015 код 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань). 

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: Відкриті торги,  

ідентифікатор процедури закупівлі:  UA-2021-07-07-003728-b 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 180000,00 

(сто вісімдесят тисяч ) гривень 00 коп (з ПДВ). Очікувана вартість предмета закупівлі 

розрахована виходячи із моніторингу цін на аналогічні послуги по території України.  

 

Джерело фінансування: Власні кошти театру 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін 

виконання робіт — до  31.12.2021 р., протягом одного місяця з моменту підписання 

Договору.  

Детальний опис, технічні та якісні характеристики предмету закупівлі,  щодо якого 

надаються послуги,  наведені в переліку основних засобів замовника з записами у 

технічних паспортах обладнання. 

 

Проведення технічного огляду та експертного обстеження вантажопідіймальних 

механізмів включає в себе експертне обстеження лебідок (55 шт) та частковий технічний 

огляд десяти талей ручних ланцюгових, двох кран монорейок в/п 0,5 т ,одного в/п 1,0 т, 

підйомного стола гідравлічного в/п 500 кг та підйомника для інвалідів загальною 

кількістю 70 шт, які експлуатуються Львівським національним академічним театром 

опери та балету імені Соломії Крушельницької. 

https://www.dzo.com.ua/tenders/11548426
https://www.dzo.com.ua/tenders/11548426

