ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ
ІМЕНІ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ
ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик на закупівлю Поточний ремонт із заміни труб та насосів
і кранів системи опалення виробничих приміщень, гаражів, столярної майстерні за адресою м.
Львів, вул. Гайдучка,7
(ДК 021:2015 – 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи (45332400-7
Встановлення санітарно-технічного обладнання)), очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне
використання державних коштів» (зі змінами))
Ідентифікатор закупівлі UA-2021-09-27-005415-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): Поточний ремонт із
заміни труб та насосів і кранів системи опалення виробничих приміщень, гаражів, столярної
майстерні за адресою м. Львів, вул. Гайдучка,7 (ДК 021:2015 – 45330000-9 Водопровідні та
санітарно-технічні роботи (45332400-7 Встановлення санітарно-технічного обладнання))

Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 послуга.
Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 79000, м. Львів, вул..
Гайдучка, 7
Вид процедури закупівлі: відкриті торги
ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2021-09-27-005415-c
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
660000,00 грн (шістсот шістдесят тисяч) грн. 00 коп. з ПДВ.
Джерело фінансування: Власні кошти театру
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін
виконання робіт — до 31.12.2021 р. або до моменту його остаточного виконання Сторонами.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі вказані у одному з додатків до
тендерної документації до закупівлі, що включає в себе :
1. Відповідність нормативним вимогам:
- Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року №
3038-VI (із змінами)
2. Результатом надання послуг є Акт здачі в експлуатацію та Сертифікати та паспорти
насосів і запірної арматури.
3. Умови надання послуг : протягом 1 (одного) місяця з моменту отримання заявки від
Замовника.
4. Порядок оплати: Оплата за надані Послуги здійснюється Замовником в безготівковій
формі шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця по факту надання послуг
протягом 10 (десяти) банківських днів з дати надання Послуг, на підставі належно
оформлених Актів наданих послуг Виконавця

5. Документальне підтвердження відповідності технічним, якісним, кількісним та
іншим вимогам предмета закупівлі:
 Надати копії документів, підтверджуючих сертифікацію працівників Учасника щодо
їх відповідної кваліфікації по наданню послуг з предмету закупівлі (повинно містити підпис
та печатку Учасника);
 Учасник повинен мати ліцензію, інші дозвільні документи, які будуть дійсними на
момент подання тендерної пропозиції та надання послуг та які необхідні для проведення
Поточного ремонту із заміни труб та насосів і кранів системи опалення виробничих
приміщень, гаражів, столярної майстерні за адресою м. Львів, вул. Гайдучка, 7
відповідно до чинного законодавства України. У складі пропозиції учасником повинно бути
надано копії відповідних дозвільних документів.

