
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ  

ІМЕНІ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик на закупівлю: Перук 

 (ДК 021:2015, код 33710000-0: Парфуми, засоби гігієни та презервативи),  

очікуваної вартості предмета закупівлі 

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

використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

Ідентифікатор закупівлі  UA-2022-09-07-009647-a 

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): Перуки  (ДК 021:2015 код 

33710000-0: Парфуми, засоби гігієни та презервативи (33711630-2 Перуки)). 

Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 12 найменувань згідно технічного 

завдання. 

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-2022-09-07-009647-a 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

118200,00 грн  (сто вісімнадцять тисяч двісті) грн. 00 коп. з ПДВ. Очікувана вартість 

предмета закупівлі розрахована із службової записки начальника гримерно-перукарського цеху. 

Джерело фінансування: власні кошти театру 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін поставки 

товарів - по  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 

Перуки 

(Код за ДК 021:2015 33710000-0 Парфуми, засоби гігієни та презервативи) 

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. 

3) Продукція повинна супроводжуватись відповідними документами, вартість доставки 

товару за адресою замовника має бути врахованою у вартість пропозиції.  

4) Вимоги до упаковки: Товар повинен бути спакований належним чином, що забезпечує 

його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при 

експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах. 

5) Якість Товару повинна відповідати вимогам чинного законодавства України, що 



встановлені до даного виду товару. 

6) 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 5 календарних днів. 

7) У разі відсутності в Учасника одного або більше найменування товару, вказаного в 

технічних вимогах, така пропозиція не приймається до розгляду. 

№ Найменування Одиниці 

виміру 

Необхідна 

кількість 

1 Перука жіноча із натурального волосся, колір темний шатен, 

довжина 80 см без чубка. 

шт 2 

2 Перука жіноча зі штучного волосся, колір чорний, довжина 70-80 см 

без чубка. 

шт 2 

3 Перука жіноча зі штучного волосся, колір темний шатен, коротке 

каре без чубка, довжина 50 см. 

шт 2 

4 Перука судді білі локони зі штучного волосся.  шт 2 

5 Пасма штучного волосся, колір темний шатен, довжина 70 см  шт 25 

6 Пасма штучного волосся, колір червоно-рудий, довжина 70 см шт       30 

7 Пасма штучного волосся, колір шатен, довжина 70 см шт 25 

8 Пасма штучного волосся, колір сірий, довжина 70 см шт 30 

9 Пасма штучного волосся, колір блонд, довжина 70 см шт 30 

10 Перука жіноча зі штучного волосся, хвиляста, колір сивий, довжина 

80 см без чубка. 

шт 1 

11 Перука жіноча зі штучного волосся, хвиляста, колір блонд, довжина 

80 см без чубка. 

шт 2 

12 Перука жіноча зі штучного волосся, колір шатен, довжина 70-80 см 

без чубка, кучерява. 

шт 2 

Примітка: В місцях, де дана технічна специфікація (технічне завдання) містить посилання 

на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та 

термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені 

існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними 

європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими 

органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля 

кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до 

кожного посилання додається вираз «або еквівалент». 

В разі надання у тендерній пропозиції еквіваленту згідно до вимог технічної специфікації, 

Учасник повинен надати порівняльну таблицю, у якій вказано, що товар має такі ж або кращі 

характеристики. Документ з таблицею має бути підписаний та затверджений уповноваженою 

особою Учасника. 
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