ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ
ІМЕНІ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ
ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик на закупівлю «Реставрація головної будівлі Львівського
національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької, за
адресою м. Львів, пр. Свободи, 28 – пам’ятка архітектури національного значення
(охоронний номер 1264). Модернізація технологічних систем сцени»
(ДК 021:2015, код 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), очікуваної вартості
предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне
використання державних коштів» (зі змінами))
Ідентифікатор закупівлі UA-2021-06-30-002182-a
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): «Реставрація головної
будівлі Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії
Крушельницької, за адресою м. Львів, пр. Свободи, 28 – пам’ятка архітектури
національного значення (охоронний номер 1264). Модернізація технологічних систем
сцени» (ДК 021:2015 код 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація).
Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 робота.
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-2021-06-30-002182-а .
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
125`986`383.40 грн (з ПДВ) (Сто двадцять п’ять мільйонів дев’ятсот вісімдесят шість
тисяч триста вісімдесят три) грн. 40 коп. з ПДВ. Очікувана вартість предмета закупівлі
розрахована виходячи зі зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва.
Джерело фінансування: Державні кошти та власні кошти театру
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін
виконання робіт — до 30.09.2022 р. або до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі вказані у проектно-кошторисній
документації. В рамках проекту передбачається виконання капітального ремонту з
модернізацією механічних систем сценічного комплексу.
Що включає в себе :
 заміна дерев”яного колосникового настилу на металевий секційний, з
можливістю встановлення індивідуальних підйомників у секцію в довільному
місці;
 заміна всіх блоків, включно з блоками противаг;
 капітальний ремонт механічної частини підйомних майданчиків;








заміна релейного керування на комп”ютерне;
заміна настилу планшету сцени;
повна заміна механічного обладнання: лебідок, ферм софітів блоки, канатів;
монтаж нового пульта помічника режисера;
Влаштування зручної системи зміни ваги противаг машиністами сцени;
влаштування системи блокіровок та сигналізації для безпечної експлуатації
комплексу;
В проекті також передбачено рішення по заміні зношеного механічного устаткування
сцени та встановлення цифрової системи управління верхньої та нижньої механіки з
заміною ліній електроживлення устакування.

