
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ  

ІМЕНІ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик на закупівлю 

 Бензин марки А-92, бензин марки А-95, дизельне паливо за ДК 021:2015 09130000-9 

Нафта і дистиляти (Бензин А-92 09132000-3, бензин марки А-95 09132000-3, дизельне 

паливо 09134200-9),  

очікуваної вартості предмета закупівлі 

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

ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-19-002543-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): Бензин марки А-92, 

бензин марки А-95, дизельне паливо за ДК 021:2015 09130000-9 Нафта і дистиляти 

(Бензин А-92 09132000-3, бензин марки А-95 09132000-3, дизельне паливо 09134200-9) 

Кількість товарів:  

- бензин марки А-92 – 9000 л; 

- бензин марки А-95 – 3000 л; 

 - дизельне паливо – 8000 л.  

Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 79000, м. Львів, за 

адресами АЗС Постачальника 

Вид  процедури закупівлі: відкриті торги  

ідентифікатор процедури закупівлі:  UA-2021-11-19-002543-c 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

650000,00 (шістсот п’ятдесят тисяч) грн. 00 коп з урахуванням ПДВ. 

Джерело фінансування: Власні кошти театру 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін 

поставки Товару — до  31.12.2022 р.  

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі вказані у одному з 

додатків до тендерної документації до закупівлі, що включає в себе : 

1) Бензин та дизельне пальне повинні відповідати Державним стандартам та технічним 

умовам:  

- Бензин (паливо) А-95 повинен відповідати ДСТУ 7687:2015. 

- Бензин (паливо) А-92 повинен відповідати ДСТУ 7687:2015. 

- Дизельне пальне (ДП) повинно відповідати ДСТУ 7688:2015. 

2) Заправка автомобілів буде здійснюватись по смарт-картках або скретч-картках 

(талонах). Термін дії талонів (скретч-карток, смарт-карток) на паливо повинен бути 1 рік, з 

можливістю обміну їх на нові талони з новим строком дії при його закінченні. Смарт-картки 

або скретч-картки (талони) повинні бути дійсні по всій території України. Учасник гарантує 
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(надати гарантійний лист), що термін дії талонів (скретч-карток, смарт-карток) на паливо 

буде не менше 1 року, з можливістю обміну їх на нові талони з новим строком дії при його 

закінченні. 

3) Учасник повинен надати у складі пропозиції гарантійний лист про те, що смарт-

картки або скретч-картки (талони) постачатимуться транспортом Учасника і за рахунок 

Учасника за адресами визначеними Замовником. 

4) Сертифікат відповідності або паспорт якості на кожне найменування товару чи 

інший документ, який підтверджує, якість та відповідність продукції, чинний на момент 

подання пропозиції (копія, завірена підписом уповноваженої особи учасника та печаткою) 

(якщо товар не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, чи для даного виду товару не 

потрібно посвідчення про якість тощо – в такому випадку учасником подається пояснення, з 

посиланням на нормативні акти). 

5) Паливо повинне постачатись на власних АЗС Постачальника або на АЗС, з якими 

Постачальник (учасник) має угоди щодо заправки пальним по картах на пальне, талонах або 

скретч-картках (талонах) учасника торгів. АЗС повинні знаходитись по всій території 

України (обов’язкова наявність АЗС на відстані не більш 3 км від місцезнаходження 

Замовника (проспект Свободи, 28, м. Львів). У складі тендерної пропозиції Учасник на 

підтвердження вищевказаної вимоги надає гарантійний лист з  місцезнаходженням  АЗС  та 

відстанню до Замовника. В складі тендерної пропозиції має бути додано ліцензії на 

роздрібну торгівлю, щодо АЗС зазначених в тендерній пропозиції. 

 

В разі наявності в даному документі  посилань  на конкретну торговельну марку чи 

фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або 

виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент». Учасник 

повинен надати документальне підтвердження відповідності товару технічним, якісним, 

кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником, в т.ч. 

сертифікати якості (паспорти якості/посвідчення про якість) та сертифікати 

відповідності (Товар повинен відповідати діючим ДСТУ та бути відповідним чином 

сертифіковані органами Державної сертифікації України) 

 

Результатом поставки товару  є  рахунки та накладні  

Порядок оплати: здійснюється Замовником в національній валюті України в 

безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунок Постачальника згідно 

виставленого останнім рахунку. Замовник зобов'язаний сплатити вартість Товару протягом 

10 (десяти) банківських днів з моменту оформлення рахунку та накладних на Товар. 

 

Документальне підтвердження відповідності технічним, якісним, кількісним та 

іншим вимогам предмета закупівлі викладено в додатках 2,4 до тендерної документації.  
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