
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ  

ІМЕНІ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик на закупівлю М’якого балетного взуття (балеток) 

 (Код ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника 18810000-0 Взуття різне, крім 

спортивного та захисного),  

очікуваної вартості предмета закупівлі 

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

використання державних коштів» (зі змінами)) 

Ідентифікатор закупівлі UA-2023-02-03-014493-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): М’яке балетне взуття (балетки) за 

ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника 18810000-0 Взуття різне, крім спортивного та 

захисного 

Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг:  

1 найменування (чоловіче та жіноче м’яке балетне взуття (балетки))  

М’яке ЖІНОЧЕ  балетне взуття (балетки)  Sansha PRO 1C (або еквівалент) 

Кількість пар (шт.) Чорне взуття Тілесне взуття Рожеве взуття 

4M 1 2 1 

5W 1 2 1 

6M 6 12 6 

6W 2 4 2 

7M 8 16 8 

7W 2 4 2 

8M 7 14 7 

8W 4 8 4 

9M 3 6 3 

9W 3 6 3 

10M 1 2 1 

 Всього пар - 152 

 

 

 

 



М’яке ЧОЛОВІЧЕ  балетне взуття (балетки) Sansha PRO 1C (або еквівалент) 

Кількість пар (шт.) Чорне взуття Біле взуття Тілесне взуття 

9M 2 2 4 

10M 2 2 4 

10W 3 3 6 

11M 1 1 2 

11W 1 1 2 

12M 3 3 6 

12W 5 5 10 

13M 3 3 6 

13W 1 1 2 

14M 1 1 2 

14W 2 2 4 

15W 2 2 4 

16W 2 2 4 

 Всього пар - 112 

 

Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  79000, м. Львів, вул. П. 

Куліша 6а 

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

19.10.2022 тому відбувається відповідно до Постанови КМУ №1178 (зі змінами)) 

 ідентифікатор процедури закупівлі:  UA-2023-02-03-014493-a 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 171600,00 

(сто сімдесят одна тисяча шістсот) гривень 00 коп з ПДВ. Очікувана вартість предмета 

закупівлі розрахована виходячи із службової записки керівника художнього цеху балету 

Мусорина А.Ю. на  перше півріччя 2023 року. 

Джерело фінансування: власні кошти театру 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін поставки 

товарів — з моменту підписання договору до 31.12.2023 року включно.  

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі вказані у Технічній специфікації: 

 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

 Найменування предмета закупівлі:  М’яке балетне взуття (балетки) за кодом ДК 021: 

18810000-0 Взуття різне, крім спортивного та захисного 

 Місце поставки товару: 

№ 

з/п 
Найменування об’єктів Замовника 

1 79000, м. Львів, вул. П. Куліша 6а 

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

 М’яке балетне взуття (балетки) повинне відповідати наступним вимогам: 



 

 

М’яке ЖІНОЧЕ  балетне взуття (балетки)  Sansha PRO 1C (або еквівалент) 

Кількість пар (шт.) Чорне взуття Тілесне взуття Рожеве взуття 

4M 1 2 1 

5W 1 2 1 

6M 6 12 6 

6W 2 4 2 

7M 8 16 8 

7W 2 4 2 

8M 7 14 7 

8W 4 8 4 

9M 3 6 3 

9W 3 6 3 

10M 1 2 1 

 Всього пар - 152 

 

М’яке ЧОЛОВІЧЕ  балетне взуття (балетки) Sansha PRO 1C (або еквівалент) 

Кількість пар (шт.) Чорне взуття Біле взуття Тілесне взуття 

9M 2 2 4 

10M 2 2 4 

10W 3 3 6 

11M 1 1 2 

11W 1 1 2 

12M 3 3 6 

12W 5 5 10 

13M 3 3 6 

13W 1 1 2 

14M 1 1 2 

14W 2 2 4 

15W 2 2 4 

16W 2 2 4 

 Всього пар - 112 

 



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». 

 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   

2   

3   

 

М'яке балетне взуття Sansha PRO 1C 

М’яке балетне взуття з кирзи (100% бавовна) 2 шари (зовнішня і внутрішня) на 

роздільной шкіряній підошві. Підошва кріпиться сучасним промисловим (клейовим) способом з 

додатковою фіксацією машинної прошивки. Модель зі шнурком-гумкою, який забезпечує 

щільне прилягання балеток до стопи під час занять. Носок балеток покладений на підошві, для 

створення округлості носка віяловим способом. 

У комплект входять хрестоподібні гумки для більш комфортної фіксації взуття. Пінна 

захисна накладка під п’ятою. Устілка виконана з кирзи (100% бавовна). Поздовжній шов між 

роздільною підошвою виконаний вручну. Шов на п’яті посилений з накладенням смуги 

тканини. 

 Замовник звертає увагу, що Товар може  закуповуватись як однією загальною партією, так і 

партіями,   в залежності від фактичних потреб та фінансових можливостей Замовника. 

 Термін поставки:  протягом 5-ти календарних днів з дати отримання Постачальником 

письмової заявки від Замовника. 

 Учасник повинен гарантувати якість товару та те, що товар не перебував в експлуатації, 

терміни та умови його зберігання не порушені (надати гарантійний лист). 

 Упаковка товару повинна бути ціла, без візуальних ознак пошкодження. 

 Учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, що при 

виявленні дефектів у поставленому товарі, здійснить його заміну за власний рахунок 

протягом 10 днів з моменту отримання відповідного листа з виявленими недоліками від 

Замовника. 

 

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. 
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