
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ  

ІМЕНІ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик на закупівлю Цифрове піаніно 

 (ДК 021:2015, 37310000-4 Музичні інструменти),  

очікуваної вартості предмета закупівлі 

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

використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

Ідентифікатор закупівлі  UA-2022-02-17-016116-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): Вовняні тканини  (ДК 

021:2015 код 19220000-4 - Вовняні тканини). 

Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2 шт.  

Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: головна будівля, що 

знаходиться за адресою: м. Львів, пр.. Свободи, 28 

Вид  процедури закупівлі: відкриті торги.  

ідентифікатор процедури закупівлі:  UA-2022-02-17-016116-b. 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

130 000,00 грн (з ПДВ)  (Сто тридцять тисяч) грн. 00 коп. з ПДВ. Очікувана вартість 

предмета закупівлі розрахована виходячи із аналізу середньоринкових цін на музичні 

інструменти. 

Джерело фінансування: власні кошти театру 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін 

поставки товарів— до  31.03.2022 р. або до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.  

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі вказані у Технічному завданні: 
 

Технічні вимоги до предмета закупівлі 

ЦИФРОВЕ ПІАНІНО 

(Код ДК 021:2015:  37310000-4 Музичні інструменти) 
Вимоги: 
1. Весь товар та комплектуючі, що пропонуються Учасником, повинні бути новими, тобто 

такими, що не відновлювалися та раніше не були у користуванні (надати лист гарантію). 
2. Вартість пропозиції повинна включати усі витрати на доставку до місця призначення та  

сплату всіх податків і загальнообов’язкових платежів тощо.  

3. Поставка товару повинна бути здійснена протягом 5 (п’яти) днів з моменту отримання 

заявки від Замовника але не пізніше  31.03.2022 року 



4. Строк дії гарантії на поставлений товар повинен складати не менше 24 місяців із дати 

поставки товару згідно з видатковою накладною на товар та продовжується на термін заміни 

неякісного товару на якісний у гарантійний період. 

5. Учасник має надати гарантійний лист про те, що протягом всього гарантійного терміну, у 

разі такої потреби, вивіз предмету закупівлі  від Замовника на гарантійне обслуговування чи 

ремонт, а також повернення її Замовнику, має здійснюватися Постачальником за власний 

рахунок. 

6. Учасник повинен надати документи, що підтверджують якість Товару та/ або сертифікат 

якості або скановану копію довідки з органу сертифікації про те, що товар не підлягає 

обов’язковій сертифікації в Україні. 

7. Товар повинен відповідати усім заявленим відповідним технічним характеристиками 

(надати гарантійний лист). 

8. В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в технічних вимогах, 

учасник подає порівняльну характеристику у вигляді таблиці запропонованого ним товару та 

товару, що визначена в Технічних вимогах з відомостями, щодо відповідності вимогам 

Замовника з обов’язковим зазначенням моделі, виробника та країни походження товару. 
9. До оцінки допускаються лише ті пропозиції які повністю відповідатимуть технічним 

вимогам предмету закупівлі, що наведено у даному додатку до Тендерної документації. 

10. У складі пропозиції учасник повинен надати довідку в довільній формі, яка містить 

інформацію щодо переліку (адреси, контактні телефони) сервісних центрів з гарантійного та 

післягарантійного обслуговування, а також надати сертифікат, який підтверджує те, що 

сервісні центри мають діючу авторизацію від виробника на території України (Справжність 

документа має підтверджувати підпис та ініціали директора або іншої уповноваженої особи 

від виробника). 
 

 

№ Найменування 

товару* 

Одиниця 

виміру 

Кільк

ість 

Технічні вимоги 

1 

Цифрове піаніно 

Клавінова 

YAMAHA CLP-

735R або 

еквівалент 

шт. 2 

Механіка: Молоточкова механіка GrandTouch-S з верхом 

клавіш зі штучної слонової кістки і чорного дерева; 

Імітація ефекту Escapement; 

Клавіатура: 88 клавіш; 

Чутливість клавіатури:Регульована: Hard 2, Hard 1, 

Medium, Soft 1, Soft 2, Fixed; 

Тон-генератор:Grand Expression Modeling, VRM, Binaural 

Sampling, Smooth Release, Key-off Samples; 

Поліфонія: 256 нот; 

Тембри: 38 тембрів. Включаючи концертний рояль 

Yamaha CFX Binaural Sampling, Bösendorfer Imperial 

Binaural Sampling і Mozart Piano/Chopin Piano; 

Стилі: 20 вбудованих ритмів в різних стилях; 

Контролери: 3 педалі: Damper (з ефектом half pedal), 

Sostenuto, Soft; 

Секвенсор: 16-трековий секвенсор, пам'ять для 250 

композицій; 

Дисплей: Рідкокристалічний дисплей (128 x 64) ; 

Ефекти: Ревербератор (6 типів), хорус (3 типи), brilliance 

(7 типів), master effect (12 типів) ; 

Розділення клавіатури: Dual/Layers/Split/Duo; 

Пам'ять: 1.4MB (Flash Memory) ; 

Пристрій зберігання : USB Flash Drive; 

Метроном: 5 ~ 500; 

MIDI: In /Out /Thru; 



Акустика: 2 х 30 Вт (16см x 2) ; 

Композиції: 21 демонстраційних, 50 фортепіанних, 303 

навчальних; 

Вихід для навушників: 2 виходи для навушників; 

USB TO DEVICE: Так, USB Audio Recorder (.wav) ; 

USB TO HOST: Так; 

Розміри: 1461 х 927 х 459 мм; 

Вага: 57 кг; 

Додаткові дані: AUX In/Out, Cистема Intelligent Acoustic 

Control (IAC), Stereophonic Optimizer; 

Комплектація: Піаніно, мережевий адаптер, керівництво 

користувача, фірмова банкетка; 

Колір: Палісандр - R (Rosewood) ; 

 

Примітка:  Усюди в тексті, де містяться найменування торгових марок, фірм, 

патентів, конструкцій,  типів, джерело походження чи виробника слід розуміти «або 

еквівалент». 
 


