
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ 

ІМЕНІ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України 

від 11.10.2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (із змінами) 

 

Бензин марки А-95, дизельне паливо (Євро 5) (Код ДК 021:2015 (CPV): 09130000-9 – 

Нафта і дистиляти) 

 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-12-29-012336-a. 

 

Найменування замовника: Львівський національний академічний театр опери та балету 

імені Соломії Крушельницької. 

Юридична адреса замовника: 79008, Україна, Львівська область, місто Львів, проспект 

Свободи, будинок 28. 

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-95, 

дизельне паливо (Євро 5) (Код ДК 021:2015 (CPV): 09130000-9 – Нафта і дистиляти)». 

Кількість товарів: 

1) бензин марки А-95 (по скретч-картках/смарт-картках/талонах) – 4 000 літрів. 

2) дизельне паливо (Євро 5) (по скретч-картках/смарт-картках/талонах) – 18 000 літрів. 

Місце поставки товарів: 79000, Україна, Львівська область, м. Львів, за адресами АЗС 

постачальника. 

Строк поставки товарів: з моменту укладення договору до 31.12.2023 року включно, 

але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами договірних зобов’язань. 

 

Вид процедури закупівлі: відкриті торги (з особливостями). 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 238 000,00 грн. (один мільйон двісті 

тридцять вісім тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: очікувана вартість закупівлі 

бензину марки А-95, дизельного палива розрахована виходячи зі службової записки, поданої 

начальником служби автотранспорту Бабінським А. Р. на 2023 рік, службової записки 

начальника служби електрозабезпечення Пасічника А. В. на 2023 рік, а також враховуючи 

середню вартість 1 літра бензину марки А-95 й 1 літра дизельного палива згідно зі 

статистичними даними, розміщеними на офіційному веб-ресурсі Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України за посиланням: 

https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=2275b0a6-40ec-4d49-991d-

e7a5fb031d3c&tag=DerzhavnaPolitikaVSektorakhEkonomiki. 

https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=2275b0a6-40ec-4d49-991d-e7a5fb031d3c&tag=DerzhavnaPolitikaVSektorakhEkonomiki
https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=2275b0a6-40ec-4d49-991d-e7a5fb031d3c&tag=DerzhavnaPolitikaVSektorakhEkonomiki


Джерело фінансування: власний бюджет (кошти від господарської діяльності 

підприємства). 

 

 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі вказані у Додатку 2 до 

тендерної документації, та включають в себе наступне: 

1) Заправка автомобілів та/або металевих каністр буде здійснюватись по скретч-

картках/смарт-картках/талонах. 

Термін дії скретч-карток/смарт-карток/талонів на бензин/дизельне паливо повинен бути 

не менше 1-го року, з можливістю обміну їх на нові скретч-картки/смарт-картки/талони з новим 

строком дії при його закінченні. 

Скретч-картки/смарт-картки/талони повинні бути дійсні по всій території України. 

Учасник гарантує (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист), що термін дії скретч-

карток/смарт-карток/талонів на бензин/дизельне паливо буде не менше 1 року, з можливістю 

обміну їх на нові скретч-картки/смарт-картки/талони з новим строком дії при його закінченні. 

2) Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист про те, що 

скретч-картки/смарт-картки/талони постачатимуться транспортом учасника і за рахунок 

учасника за адресами, визначеними замовником. 

3) Учасники цієї процедури закупівлі мають враховувати наступне: якість товару повинна 

відповідати вимогам чинного законодавства України, що встановлені до даного виду товару. На 

підтвердження зазначеної інформації учасник у складі своєї тендерної пропозиції надає довідку, 

складену у довільній формі, скріплену підписом та печаткою (у разі наявності) керівника або 

уповноваженої особи учасника, який подає тендерну пропозицію, що підтверджує якість 

запропонованого ним товару. 

4) Бензин/дизельне паливо повинно постачатись на власних АЗС постачальника або на 

АЗС, з якими постачальник (учасник) має угоди щодо заправки бензином/дизельним паливом по 

скретч-картках/смарт-картках/талонах учасника торгів. АЗС повинні знаходитись по всій 

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

замовника (79008, Україна, Львівська область, місто Львів, проспект Свободи, будинок 28). У 

складі тендерної пропозиції учасник на підтвердження вищевказаної вимоги надає гарантійний 

лист з місцезнаходженням АЗС та відстанню до замовника. 

5) На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2022 року № 555 

«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 927 і від 26 

травня 2021 р. № 523», учасник цієї процедури закупівлі повинен надати у складі своєї 

тендерної пропозиції гарантійний лист, складений у довільній формі, з інформацією, що паливо, 

запропоноване учасником, не є походженням з Російської Федерації та Республіки Білорусь 

та/або паливо, яке пропонує учасник, не є власністю юридичних осіб, які зареєстровані на 

території Російської Федерації та Республіки Білорусь, або кінцевими бенефіціарами яких є 

Російська Федерація та Республіка Білорусь, фізичних та юридичних осіб, стосовно яких 

застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону 

України «Про санкції» від 14.08.2014 року № 1644-VII (із змінами). 

 

 



№ Найменування товару Відповідність 

державним стандартам 

Кількість 

1. Бензин марки А-95 (по скретч-картках/смарт-

картках/талонах) 

ДСТУ 7687:2015 

Бензини автомобільні 

Євро. Технічні умови 

4 000 л. 

2. Дизельне паливо (Євро 5) (по скретч-

картках/смарт-картках/талонах) 

ДСТУ 7688:2015 

Паливо дизельне Євро. 

Технічні умови 

18 000 л. 

 

 

Примітка. В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи 

виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта 

господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи 

спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент». В місцях де технічна специфікація 

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». 

 

Підтвердженням факту поставки товару є рахунки та накладні. 

Порядок оплати: оплата товару здійснюється замовником у 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 у частині 6 розділу III тендерної 

документації й у Додатку 2 до тендерної документації за предметом закупівлі: «Бензин 

марки А-95, дизельне паливо (Євро 5) (Код ДК 021:2015 (CPV): 09130000-9 – Нафта і 

дистиляти)». 


