
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ  

ІМЕНІ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик на закупівлю Квіткових композицій 

 (ДК 021:2015, код 03120000-8 Продукція рослинництва, в тому числі тепличного),  

очікуваної вартості предмета закупівлі 

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

використання державних коштів» (зі змінами)) 

Ідентифікатор закупівлі UA-2023-01-04-002690-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): Квіткові композиції  (ДК 021:2015, 

код 03120000-8 Продукція рослинництва, в тому числі тепличного) 

Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 10 найменувань (відповідно до 

Додатку 3 Технічна специфікація до Тендерної документації)  

 

Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  79000, м. Львів, пр. Свободи 

28 

Вид  процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями (Ця закупівля створена після 

19.10.2022 тому відбувається відповідно до Постанови КМУ №1178) 

 ідентифікатор процедури закупівлі:  UA-2023-01-04-002690-a 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 250500,00 

(двісті п’ятдесят тисяч п’ятсот) гривень 00 коп з ПДВ. Очікувана вартість предмета 

закупівлі розрахована виходячи із службової записки головного адміністратора Сірак І.Г. 

Джерело фінансування: власні кошти театру 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін поставки 

товарів — з моменту підписання договору по 31.12.2023 року включно.  

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі вказані у Технічній специфікації: 

 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

 

 Найменування предмета закупівлі: за кодом ДК 021: 03120000-8 Продукція рослинництва, 

у тому числі тепличного 

 Місце поставки товару: 

№ 

з/п 
Найменування об’єктів Замовника 

1 79000, м. Львів, пр. Свободи 28 

 Строк поставки товарів: з моменту підписання договору по 31.12.2023 включно. 

 Квіткові композиції повинні відповідати наступним вимогам: 



  

з/п 
Найм. Вимоги 

К-сть, 

шт 

1 2 3 4 

1 

Квіткова 

композиція 

Довжина композиції: 120 см 

Висота: 60 см 

Склад композиції: 

-Лілія– 7 шт; 

-Еустома – 7 шт; 

-Антуріум – 11 шт; 

-Айструмерія  – 9 шт; 

-Гіперікум – 5 шт. 

-Галузкова троянда – 8 шт. 

-Рускус грузинський – 15 шт 

-Рускус італійський – 9 шт 

-Аспарагус – 3 шт. 

-Амариліс -3 шт 

-Орхідея  Ванда – 1 шт 

-Кортадерія – 2 шт. 

-Орхідея Цимбідіум – 3 шт. 

 

Додатково: індивідуальне декоративне оздоблення. 

Колір обирає замовник 

4 

2 

Квіткова 

композиція на 

мольберті кругла 

   Діаметр: 0,75см                                                    

   Висота: 150 см 

 

Орахіодіс-4 упаковка 

Гербера-20 шт. 

Гіпсофіл-10 шт. 

Рускус італійський-3 упаковка 

Рускус грузинський-2 упаковка 

Троянда однобутонна(50см)-20шт. 

Антуріум-8 шт 

Лілія-7 шт. 

Мольберт-1 шт. 

Каркас-1 шт. 

4 

3 

Квіткова 

композиція на 

мольберті 

вертикальна 

Висота: 150см 

 

Лілія-5шт 

Однобутонна хризантема-8шт 

Рубеліні-1 упаковка 

Рускус грузинський-1упаковка 

Орахіодіс-2 упаковки 

Гіпсофіл-10 шт. 

Оазис-3шт 

Сітка-1см 

Стрічка-2м 

4 

4 
Квіткова 

композиція 

Довжина композиції: 60 см 

Висота: 60 см 

Склад композиції: 

- Троянда кущова Бандолеро – 5 шт 

- Антуріуму – 4 шт 

4 



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 

- Троянда піоновидна Гравіті – 7 шт 

- Евкаліпт – 1 шт 

- Чіко висота (80см) – 8 шт 

- Фітоспорум – 10 шт 

-Рускус італійський –  7 шт 

-Гіпсофіла – 4 шт 

-Картадерія – 2 шт 

Додатково: індивідуальне декоративне оздоблення.  

Колір обирає замовник 

5 
Квіткова 

композиція  

Склад композиції: 

- Троянда Прауд – 3 шт 

-Гіпсофіла – 1 шт 

-Картадерія – 1 шт 

Додатково: індивідуальне декоративне оздоблення.  

Колір обирає замовник 

30 

6 
Квіткова 

композиція 

Довжина композиції: 50 см 

Висота: 50 см 

Склад композиції: 

-Еустома – 4 шт 

-Салал– 1 шт 

-Цимбідіум – 5 шт 

-Помпасна трава – 2 шт 

-Рубеліні – 5 шт 

-Рускус італійський –  7 шт 

Додатково: індивідуальне декоративне оздоблення.  

Колір обирає замовник 

4 

7 

Квіткова 

композиція 

(букет) 

Еустома -7 шт 

Додатково: індивідуальне декоративне оздоблення,  

атласна стрічка.   Колір обирає замовник 

30 

8 

Квіткова 

композиція 

(букет) 

Кущова троянд Рефлекс -5 шт 

Рускус грузинський – 2 шт. 

Додатково: індивідуальне декоративне оздоблення,  

атласна стрічка.  Колір стрічки обирає замовник. 

30 

9 

Квіткова 

композиція 

(букет) 

Троянда еквадорська – 7 шт. 

Довжина стебла : 60-80 см. 

Колір:  червоний. 

Розмір квітки: не менше 7 см в діаметрі 

Додатково: індивідуальне декоративне оздоблення,  

атласна стрічка. Колір стрічки обирає замовник. 

30 

10 

Квіткова 

композиція 

(букет 

Брасіка -1 шт 

Гіпсофіл – 1 шт 

Аспідистра -2 шт 

Рускус італійський – 3шт. 

 

30 



та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що 

до кожного посилання додається вираз «або еквівалент». 

 При поданні своєї тендерної пропозиції учасник даної процедури закупівлі повинен надати 

порівняльну таблицю за формою (додано нижче), в якій вказано відповідність 

запропонованого товару до технічних характеристик, які подані замовником. Документ з 

таблицею має бути підписаний та затверджений уповноваженою особою Учасника. 

Таблиця 

№ п/п Вимоги Замовника Пропозиція Учасника 

1 

Квіткова композиція 

Довжина композиції: 

120 см 

Висота: 60 см 

Склад композиції: 

-Лілія– 7 шт; 

-Еустома – 7 шт; 

-Антуріум – 11 шт; 

-Айструмерія  – 9 шт; 

-Гіперікум – 5 шт. 

-Галузкова троянда – 8 

шт. 

-Рускус грузинський – 

15 шт 

-Рускус італійський – 9 

шт 

-Аспарагус – 3 шт. 

-Амариліс -3 шт 

-Орхідея  Ванда – 1 шт 

-Кортадерія – 2 шт. 

-Орхідея Цимбідіум – 3 

шт. 

 

Додатково: 

індивідуальне 

декоративне 

оздоблення. Колір 

обирає замовник 

 

2 

Квіткова композиція на 

мольберті кругла 

   Діаметр: 0,75см                                                    

   Висота: 150 см 

 

Орахіодіс-4 упаковка 

Гербера-20 шт. 

Гіпсофіл-10 шт. 

Рускус італійський-3 

упаковка 

Рускус грузинський-2 

упаковка 

Троянда 

однобутонна(50см)-

20шт. 

Антуріум-8 шт 

Лілія-7 шт. 

Мольберт-1 шт. 

Каркас-1 шт. 

 



3 

Квіткова композиція на 

мольберті вертикальна 

Висота: 150см 

 

Лілія-5шт 

Однобутонна 

хризантема-8шт 

Рубеліні-1 упаковка 

Рускус грузинський-

1упаковка 

Орахіодіс-2 упаковки 

Гіпсофіл-10 шт. 

Оазис-3шт 

Сітка-1см 

Стрічка-2м 

 

4 

Квіткова композиція 

Довжина композиції: 60 

см 

Висота: 60 см 

Склад композиції: 

- Троянда кущова 

Бандолеро – 5 шт 

- Антуріуму – 4 шт 

- Троянда піоновидна 

Гравіті – 7 шт 

- Евкаліпт – 1 шт 

- Чіко висота (80см) – 8 

шт 

- Фітоспорум – 10 шт 

-Рускус італійський –  7 

шт 

-Гіпсофіла – 4 шт 

-Картадерія – 2 шт 

Додатково: 

індивідуальне 

декоративне 

оздоблення.  Колір 

обирає замовник 

 

5 

Квіткова композиція  

Склад композиції: 

- Троянда Прауд – 3 шт 

-Гіпсофіла – 1 шт 

-Картадерія – 1 шт 

Додатково: 

індивідуальне 

декоративне 

оздоблення.  Колір 

обирає замовник 

 

6 

Квіткова композиція 

Довжина композиції: 50 

см 

Висота: 50 см 

Склад композиції: 

-Еустома – 4 шт 

-Салал– 1 шт 

-Цимбідіум – 5 шт 

 



-Помпасна трава – 2 шт 

-Рубеліні – 5 шт 

-Рускус італійський –  7 

шт 

Додатково: 

індивідуальне 

декоративне 

оздоблення.  Колір 

обирає замовник 

7 

Квіткова композиція 

(букет) 

Еустома -7 шт 

Додатково: 

індивідуальне 

декоративне 

оздоблення,  атласна 

стрічка.   Колір обирає 

замовник 

 

8 

Квіткова композиція 

(букет) 

Кущова троянд Рефлекс 

-5 шт 

Рускус грузинський – 2 

шт. 

Додатково: 

індивідуальне 

декоративне 

оздоблення,  атласна 

стрічка.  Колір стрічки 

обирає замовник. 

 

9 

Квіткова композиція 

(букет) 

Троянда еквадорська – 

7 шт. 

Довжина стебла : 60-80 

см. 

Колір:  червоний. 

Розмір квітки: не менше 

7 см в діаметрі 

Додатково: 

індивідуальне 

декоративне 

оздоблення,  атласна 

стрічка. Колір стрічки 

обирає замовник. 

 

10 

Квіткова композиція 

(букет 

Брасіка -1 шт 

Гіпсофіл – 1 шт 

Аспідистра -2 шт 

Рускус італійський – 

3шт. 

 



 

 

 

Особливі вимоги:  

Квіти повинні бути свіжозрізані, стебло досить міцне. Квіти повинні бути свіжими, без 

видимих дефектів (не в’ялими та не прим’ятими). Не допускається наявність видимих слідів 

отрутохімікатів та пошкоджень на стеблах, листі та квітках.  Кожна квітка підлягає 

зовнішньому огляду.  

- При виявленні дефектів Товару Продавець  зобов’язується замінити товар на якісний. 
Колір та дизайн квітів розробляється індивідуально. 

-  Зовнішній вигляд узгоджується із Замовником перед здійсненням замовлення.  
- Замовлення квіткової продукції здійснюється за 1-2 дні до проведення заходу. 
- Поставка продукції повинна здійснюватися за 1-2 години до початку заходу. 

При терміновому замовленні Учасник повинен гарантування його виконання 
протягом 1 години з доставкою до місця призначення. Вартість доставки та оздоблення 
композицій включається у загальну вартість композиції.  

Для підтвердження даного пункту Учасник надає у своїй пропозиції Лист-згоду 
відповідно до Додатку 5 Оголошення. 

Квіткова композиція повинна бути зібрана в день проведення заходу. Квіти та квіткові 

композиції замовляються за потреби під кожен захід окремо. 

       Поставка здійснюється партіями протягом року, за необхідністю та за зазначеними 

вище вимогами. 

       Оплата здійснюється після одержання товару на склад Покупця в безготівковому 

порядку, після одержання Покупцем фінансування, шляхом перерахування грошових коштів 

на поточний рахунок Постачальника. 

          Постачальник повинен гарантувати якість товару, що постачається Покупцю за 

Договором (гарантії якості діють протягом всього встановленого строку, при умові дотримання 

Покупцем умов зберігання  зазначених на упаковці товару). 

 

У своїй пропозиції учасник повинен надати лист-згоду з умовами технічної 

специфікації, які передбачено у даному Додатку до  Тендерної документації. Лист-згода 

повинен бути  скріплений печаткою та підписом уповноваженої особи Учасника. 

 


	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 закуповуютьс...

