
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ  

ІМЕНІ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик на закупівлю Трикотажні та в’язані тканини 

 (ДК 021:2015, код 19250000-3 — Трикотажні чи в’язані тканини ),  

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-2022-12-31-001233-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): Трикотажні та в’язані тканини (Код ДК 021:2015:  

19250000-3 — Трикотажні чи в’язані тканини ) 

Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 33 найменування згідно технічного завдання. 

Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Львів, вул.. Куліша 6а . 

Вид  процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями.  

ідентифікатор процедури закупівлі:   ID: UA-2022-12-31-001233-a. 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 1 100 000,00 грн (з ПДВ)  

( Один мільйон сто тисяч ) грн. 00 коп. з ПДВ. Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована 

виходячи із аналізу середньоринкових цін на тканини та із службової записки начальника кравецького цеху. 

Джерело фінансування: власні кошти театру 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін поставки товарів— до  

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

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі вказані у Технічному завданні: 
 

Трикотажні та в’язані тканини (Код ДК 021:2015:  19250000-3 — Трикотажні чи в’язані тканини ) 

1) Учасник має право запропонувати будь – яку іншу тканину,  еквівалентну тій, що наведені в таблиці 

нижче (з еквівалентними технічними характеристиками). У разі подання еквіваленту, Учасник у складі 

своєї Тендерної пропозиції повинен надати порівняльну таблицю, в якій вказано відповідність 

запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам, що вимагаються 

Замовником відповідно до Технічного завдання. Якщо Учасник не пропонуватиме еквівалент, він 

повинен надати лист –пояснення в довільній формі з відповідною інформацією.  

2) Замовник звертає увагу, що Товар може  закуповуватись партіями  (меншими ніж один рулон)  в 

залежності від фактичних потреб та фінансових можливостей за заявкою Замовника. 

3) Обсяг закупівлі Товару,  що є предметом Договору, може бути зменшений залежно від реальних потреб  

Замовника. 

4) Учасник повинен надати копію документу, який підтверджує якість товару та/або матеріалу, з якого він 

виготовлений, відповідність товару Держстандартам або ТУ, або нормам санітарного чи 

протипожежного законодавства або копія сертифікату відповідності (якості), або копія висновку 

державної санітарно-епідеміологічної експертизи або іншого документу, що підтверджує якість, 

походження, безпечність.   

5) Замовник має право запросити в Учасника процедури закупівлі (пропозиція якого за результатом 

оцінки електронною системою закупівель визначена найбільш економічно вигідною) надати за адресою 



Замовника зразок товару. Учасник зобов’язаний надати у складі своєї тендерної пропозиції гарантійний 

лист (оригінал, складений учасником в довільній формі), що підтверджує можливість надання такого 

зразку протягом 3-х робочих днів, у разі письмової вимоги Замовника. 

Якщо товар не відповідає вимогам Замовника, зазначеним в тендерній документації, або якщо Учасник, 

пропозиція якого за результатом оцінки електронною системою закупівель визначена найбільш 

економічно вигідною, не здійснив поставку (у разі письмової вимоги та на вибір Замовника) зразку 

товару в строки та за умовами, передбаченими тендерною документацією, то тендерна пропозиція 

такого Учасника відхиляється Замовником. 

 

№ 

п/п 

Назва Од. вим. Шир., см 
Щільність 

гр/м2 
Склад 

Кількість, 

м пог 

1 Костюмні тканини м/п 150 220 32% Віск 65%пе3%ел 100 

2 Костюмні тканини м/п 150 202 67%пе 33% вовна 100 

3 Костюмні тканини м/п 150 252 100% бв 50 

4 Костюмні тканини м/п 150 170 53%пе 43%вовна4%ел 50 

5 Прикладні матеріали м/п 150 100 50%пе50%віскоза 100 

6 Трикотаж м/п 140 185 85%пе 15% ел 80 

7 Трикотаж м/п 110 200 85%пе 15% ел 70 

8 Полотно трикотажне м/п 150 330 10%ел90%пе 30 

9 Полотно трикотажне м/п 150 160 100%пе 30 

10 Полотно трикотажне м/п 150 304 97%пе3% ел 30 

11 Полотно трикотажне м/п 150 275 97%пе3% ел 30 

12 Полотно трикотажне м/п 150 200 95%бв 5%ел 30 

13 Скатертинна м/п 310 238 57%ПЕ, 43%БВ 50 

14 Тканина декоративна 

рогожка 

м/п 
150 163 100%бв 50 

15 Лляна тканина м/п 280 150 55%ЛЬОН 45% бв 50 

16 Лляна тканина м/п 150 125 100%ЛЬОН 50 

17 Сорочкові тканини м/п 150 112 35 % бв 65%пе 50 

18 Сорочкові тканини м/п 150 121 55% бв 45%пе 50 

19 Сорочкові тканини м/п 150 128 100%бв 30 

20 Декоративні тканини м/п 280 225 100%пе 50 

21 Декоративні тканини м/п 280 204 100%пе 30 

22 Декоративні тканини м/п 310 325 100%пе 50 

23 Декоративні тканини м/п 150 326 100%пе 60 

24 Декоративні тканини м/п 310 256 100%пе 30 

25 Декоративні тканини м/п 275 164 100%пе 100 

26 Декоративні тканини м/п 280 169 100%пе 20 

27 Декоративні тканини м/п 295 164 100%пе 20 

28 Декоративні тканини м/п 280 164 100%пе 20 

29 Декоративні тканини м/п 295 224 100%пе 30 

30 Декоративні тканини м/п 140 297 100%пе 30 

31 Декоративні тканини м/п 290 315 100%пе 30 

32 Декоративні тканини м/п 300 234 100%пе 20 

33 Декоративні тканини м/п 300 276 100%пе 150 

 

Умовні скорочення: 

 ПЕ - поліестер, 

 БВ - бавовна 



 Акр. - акрил 

 Ш. – шерсть 

 ЕЛ – еластан 

 ЛЮР – люрекс 

 Віск- віскоза 

 

 

В разі наявності в даному документі  посилань  на конкретну торговельну марку чи фірму, 

патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після 

такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».  

 

 

 

 


