
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ  

ІМЕНІ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик на закупівлю Послуги з розміщення у готелі (код ДК 021:2015: 

55110000-4 – послуги з розміщення у готелях)  

очікуваної вартості предмета закупівлі 

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

державних коштів» (зі змінами)) 

 

Ідентифікатор закупівлі    ID: UA-2023-01-23-014904-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): Послуги з розміщення у готелі (код ДК 021:2015: 55110000-

4 – послуги з розміщення у готелях). 

Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 послуга (170 діб) згідно технічного завдання. 

Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Львів, за адресою Виконавця. 

Вид  процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями.  

ідентифікатор процедури закупівлі:   ID: UA-2023-01-23-014904-a. 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 170 000,00 грн (з ПДВ)  ( 

Сто сімдесят тисяч ) грн. 00 коп. з ПДВ. Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована виходячи із 

аналізу середньоринкових цін на проживання та із службової записки завідувача режисерської частини. 

Джерело фінансування: власні кошти театру 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін надання послуг — до  

31.12.2023 р. або до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.  

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі вказані у Технічному завданні: 
 

Послуги з розміщення у готелі  

(ДК 021:2015:  55110000-4 – послуги з розміщення у готелях) 

 
Термін надання послуг: до 31.12.2023 р. включно. 

          Кількість: 1 послуга (170 діб). 

 

1. Готель з одномісним  проживанням в номері повинен знаходитися у близькості не більше 400 м від 

місцезнаходження Львівської національної опери; 

2. Поселення відбувається протягом року, окремими заїздами відповідно до заявки та потреби 

Замовника. Учасник повинен забезпечити в кількості та у строк згідно із заявкою замовника 

відповідні номери. 

3. Можливість раннього заїзду та пізнього виїзду (за наявністю вільних номерів) - за домовленістю 

сторін (без додаткової оплати). 

4. Готель повинен забезпечити цілодобове оформлення прибування та вибування гостей (check in, check 

out). 

5. Виконавець надає можливість представнику Замовника у день прибуття учасників заходу (а в разі 

виникнення необхідності – раніше) здійснювати контроль технічного стану заброньованих номерів. В 

разі наявності зауважень, вони мають бути оперативно усунені. В разі відсутності такої можливості 

https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/40265965
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/40265965
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2023-01-18-003213-c


виконавцем мають бути негайно запропоновані інші рівноцінні номери, які також підлягають 

контролю з боку Замовника. Контролю з боку Замовника підлягає весь комплекс послуг і вся 

інфраструктура готелю. 

6. Готель повинен забезпечити можливість бронювання необхідної кількості номерів за 3 робочі дні. 

7. Номери – стандарт з одномісним поселенням (за умови, що площа номеру становить не менше 14 м2) .  

8. У вартість проживання входить:  проживання в номері обраної категорії; 

комплексний сніданок або сніданок типу «шведський стіл»; Wi-Fi; податки. 

9. Прийнятні умови для розміщення іноземних делегацій;  

10. Високий рівень обслуговування;  

11. Наявність ресторану при готелі з високим рівнем обслуговування та якістю продукції; 

12. Номери оснащенні ТВ, WI-FI, мають гарячу та холодну воду, душ і туалет у номерах, відповідний 

температурний режим, а також сучасний ремонт з приємним інтер’єром, вентиляція в номері 

(природня або примусова), що забезпечує циркуляцію повітря, яка виключає проникнення сторонніх 

запахів у номер, телефонний зв`язок у межах готелю, можливість прасування особистих речей,  

забезпечення збереження особистих речей; 

13. Загальний обсяг послуг (кількість діб) може зменшуватись в залежності від фактичних потреб 

Замовника. 

 

Учасник у складі своєї пропозиції  повинен надати лист-згоду з дотриманням технічних та якісних 

вимог до предмета закупівлі, що перераховані у цьому Додатку та гарантійний лист про можливість 

надання послуги у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни із зазначенням замовника  та 

номеру закупівлі, що оприлюднена на веб - порталі Prozorro. 

  

Якщо в технічній специфікації міститься 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, то слід 

розуміти у значені «або еквівалент». 
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