
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ  

ІМЕНІ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик на закупівлю  

Послуг по вимірюванню опору заземлення та ізоляції 

 (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-2021-08-10-002594-c 

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 по 

вимірюванню опору заземлення та ізоляції»  (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:  

- 79000 м. Львів, просп. Свободи, 28; 

 - 79000 м. Львів, вул. Пантелеймона Куліша, 6а; 

 - 79000 м. Львів, вул. Гайдучка, 7; 

 - 79000 м. Львів, просп. Свободи, 37. 

Вид  процедури закупівлі: Відкриті торги,  

ідентифікатор процедури закупівлі:  UA-2021-08-10-002594-c 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 49370,00 

(сорок дев’ять тисяч триста сімдесят) 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 — поетапно, згідно заявок Замовника, до 31 грудня 2021 року. 

 

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

надаються послуги,  наведені в технічних описах щодо кожної точки доступу. 

 

Проведення послуг по вимірюванню опору заземлення та ізоляції, а саме:   

- Вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей та 

устаткування – 294 од; 
- Пристрої, що заземляють . Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими  

елементами – 226 од;  
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- Пристрої, що заземляють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» - 2023 од; 
- Випробування індивідуальних захисних засобів – 18 од; 
- Випробування вимірювальних пристроїв – 7 од; 
- Випробування ізоляції переносного електроінструмента – 52 од; 
- Випробування ізоляції ручного діелектричного інструмента – 39 од; 
- Випробування опору ізоляції подовжувачів – 101 од; 
- Випробування стрем’янки – 7 шт; 
- Випробування автоматичних вимикачів – 6 од. 
 

 


