
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ  

ІМЕНІ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик на закупівлю Природний газ  

(ДК 021:2015 – 09120000-6 Газове паливо (09123000-7 Природний газ ), очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

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

ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-15-002236-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): Природний газ ДК 

021:2015 – 09120000-6 Газове паливо (09123000-7 Природний газ ) 

Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 18000 м3. 

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

Гайдучка, 7, вул. П. Куліша 6а 

Вид  процедури закупівлі: відкриті торги  

ідентифікатор процедури закупівлі:  UA-2021-11-15-002236-c 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

657736,38 (шістсот п’ятдесят сім тисяч сімсот тридцять шість) грн. 38 коп з урахуванням 

ПДВ. 

Джерело фінансування: Власні кошти театру 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін 

поставки Товару — до  31.12.2021 р.  

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі вказані у одному з 

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

Кількість 

№ 

з/п 

Код 

продукції  

Найменування 

товару 
Одиниця виміру Кількість 

1. 09120000-6   
Газове паливо 

(природний газ) 
м. куб. 18 000 

Технічні та якісні характеристики газу повинні відповідати нормам діючого на 

території України законодавства, державним, міжнародним стандартам та вимогам 

державної політики України в галузі захисту довкілля.   

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-15-002236-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-15-002236-c


Місце поставки Товару:  

 

п/п 
EIC-код точок 

комерційного 

обліку 

Місце поставки 

Товару  
Адреса місця поставки 

Обсяги 

поставки 

товару, м3 

1 56XS0000268H8002 м. Львів вул. Куліша, 6а 18000,00 

2 56XS0000268H8002 м. Львів вул. Гайдучка, 7 

Результатом поставки товару  є  акти приймання - передачі газу  

Порядок оплати: Оплата газу за Договором здійснюється Споживачем виключно 

грошовими коштами у національній валюті України – гривні на банківський рахунок 

Постачальника в наступному порядку: 

– оплата в розмірі 100% (сто відсотків) за фактично переданий Постачальником газ 

здійснюється Споживачем до десятого числа місяця, наступного за звітним місяцем. 

 

Документальне підтвердження відповідності технічним, якісним, кількісним та 

іншим вимогам предмета закупівлі викладено в додатках 2,3 до тендерної документації, 

а також: 

- оригінал сертифікату відповідності вимогам ISO 45001:2018 - Охорона Здоров'я 

і Безпека Праці,  виданого на ім‘я учасника закупівлі у відповідності до міжнародних 

норм та чинного на момент подачі тендерної пропозиції. 

- Фізико-хімічні показники природного газу повинні відповідати вимогам ГОСТу  

5542-87. 

Параметри природного газу, який Постачальник зобов’язується поставити 

Споживачу, повинні відповідати параметрам основного потоку в газотранспортній 

системі України. За розрахункову одиницю поданого природного газу приймається один 

кубічний метр природного газу, приведений до стандартних умов (Т=20 град. С, 

Р=101,325 КПа/760 мм. рт. ст. та вологості рівній нулю). 

- Учасник повинен дотримуватися Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НРКЕКП від 16.02.2017  

№201; 

- З метою додержання вимог Третього енергопакету (пакет законів щодо 

внутрішнього ринку газу та електроенергії в ЄС) щодо інтеграції суб’єктів у сфері 

постачання природного газу України до загальноєвропейських стандартів та 

загальноєвропейського ринку, постачання товару, що є предметом закупівлі залежить в тому 

числі від рівня кваліфікації персоналу учасника, точного планування його роботи, чіткого 

дотримання запланованих дій та технологій, постійного контролю та аналізу дій. 

Постачальник природного газу (учасник закупівлі) повинен використовувати систему 

управління якістю, пов’язану з товаром, що є предметом закупівлі. Для підтвердження  

використання системи управління якістю у складі тендерної пропозиції необхідно надати 

документ про успішне проходження сертифікації діяльності Учасника відповідно до вимог 

ISO 9001:2015 або інших аналогічних стандартів у сфері сертифікації діяльності (сертифікат, 

тощо), виданого на ім’я учасника закупівлі, що є чинним на момент подання пропозиції. 

Сертифікат ISO 9001:2015 вважається чинним за умови щорічного підтвердження, а тому 

учасники у складі тендерної пропозиції повинні надати скан-копію документа, який 

підтверджує продовження терміну дії сертифікату ISO 9001:2015 (або рішення 

уповноваженого органу сертифікації, або звіт по аудиту тощо). 


