
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ  

ІМЕНІ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик на закупівлю Конструкційні матеріали різні 

 (ДК 021:2015, код 44190000-8 Конструкційні матеріали різні),  

очікуваної вартості предмета закупівлі 

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

державних коштів» (зі змінами)) 

 

Ідентифікатор закупівлі     UA-2022-01-31-005229-b 

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): Конструкційні матеріали різні (ДК 021:2015, код 

44190000-8 Конструкційні матеріали різні). 

Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 11 найменувань згідно технічного завдання. 

Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Львів, вул. Гайдучка, 7 . 

Вид  процедури закупівлі: відкриті торги.  

ідентифікатор процедури закупівлі:    UA-2022-01-31-005229-b 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 225 000,00 грн (з ПДВ)  

(Двісті двадцять п’ять  тисяч ) грн. 00 коп. з ПДВ. Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована 

виходячи із аналізу середньоринкових цін на конструкційні матеріали  та із службової записки начальника 

столярного цеху. 

Джерело фінансування: власні кошти театру 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін поставки товарів - до  

31.12.2022 р. або до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.  

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі вказані у Технічному завданні: 

 

Т Е Х Н І Ч Н А  С П Е Ц И Ф І К А Ц І Я 

Конструкційні матеріали різні  

Код CPV згідно ДК021-2015: 44190000-8 Конструкційні матеріали різні 

1) Замовник звертає увагу, що Товар може  закуповуватись партіями   в залежності від фактичних потреб та 

фінансових можливостей за заявкою Замовника. 

2) Поставка товару не пізніше 5 (п’яти ) календарних днів з дня отримання замовлення, продукція повинна 

супроводжуватись відповідними документами, вартість доставки товару за адресою замовника, має бути 

врахованою у вартість пропозиції.  

3) Порізка ДСП відповідно до потрібних розмірів та поклейка кромки повинна бути врахована у вартість 

пропозиції (надати гарантійний лист). 

4) Рік виготовлення: 2021-2022 рр. 

5) Технічні, якісні характеристики товару передбачають застосування заходів із захисту довкілля. 

6) Учасник надає копію сертифікатів відповідності/якості товару та /або інші документи, що 

підтверджують якість товару. 

7) У випадку надання учасником еквіваленту, він має надати порівняльну таблицю запропонованого 

товару, з товаром який вимагається Замовником. Усі показники еквіваленту мають бути не гіршими, ніж 

ті, що вказані у вимогах до предмету закупівлі. Запропоновані учасником характеристики мають 

відповідати зазначеній вище інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики 

предмета закупівлі 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-31-005229-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-31-005229-b


8) При виявленні Замовником невідповідності товару, отриманого від Учасника предмета закупівлі, 

вимогам стандартів щодо якості, технічних умов, що пред'являються до предмета закупівлі (кількість, 

асортимент, комплектність), а також інформації про предмет закупівлі, наданій виробником 

(виконавцем, постачальником, продавцем), що робить неможливим чи недопустимим використання 

предмету закупівлі (товару) відповідно до його цільового призначення, і дані недоліки виникли з вини 

виробника (виконавця, постачальника, продавця) – Учасник гарантує безоплатну заміну неякісного 

предмета закупівлі упродовж 7 календарних днів. 

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). 

 

 

№ 

з/п 

Найменування 

товару 
Технічні вимоги Одиниця виміру 

Загальна 

кількість 

1 ДСП 

2800*2070*18 мм  

з порізкою відповідно до 

потрібних розмірів та 

поклейкою кромки 

шт. 45 

2 ДСП 

2800*2070*10 мм  

 з порізкою відповідно до 

потрібних розмірів та 

поклейкою кромки 

шт. 10 

3 ДВП 1220*2500 мм шт. 10 

4 Стільниця 4100*600*38 мм шт. 8 

5 Стільниця 4100*600*28 мм шт. 8 

6 Кромка  ST 23*08 мм м.п. 987 

7 Кромка  ST 23*2 мм м.п. 550 

8 Кромка  ST 43*2 мм м.п. 120 

9 Плита OSB/3 2500*1250*22 мм шт.  10 

10 Плита OSB/3 2500*1250*15 мм шт.  10 

11 Плита OSB/3 2500*1250*10 мм шт.  10 


