
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ  

ІМЕНІ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик на закупівлю  

Послуг з технічного огляду вантажопідіймальних механізмів за ДК 021:2015 Єдиного 

закупівельного словника 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань, 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

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

використання державних коштів» (зі змінами)) 

Ідентифікатор закупівлі UA-2023-03-13-009622-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 технічного огляду 

вантажопідіймальних механізмів ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника 71630000-3 

Послуги з технічного огляду та випробувань  

Кількість надання послуг: 3 послуги з поданим далі переліком механізмів, які мають у 

встановлені терміни пройти технічний огляд.  

 

Місце 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 (зі змінами)) 

 ідентифікатор процедури закупівлі:  UA-2023-03-13-009622-a 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 60000,00 

(шістдесят тисяч) гривень 00 коп з ПДВ. Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована 

виходячи із службової записки начальника служби електромеханізації сцени Стащишина А.Б. 

Джерело фінансування: власні кошти театру. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін надання 

послуг поетапний: 

- ЧТО площадок сцени до 21 квітня  2023р. 

- ПТО Софітних підйомів до 20 травня 2023р. 

           -      ПТО Талів ручних ланцюгових до 30 червня 2023р. 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі вказані у Технічній специфікації: 

 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

 Предмет закупівлі:  Послуги  з технічного огляду вантажопідіймальних механізмів  

 Код за ЄЗС ДК 021:2015 - 71630000-3 Послуги з технічного огляду та 

випробовувань 

 Місце надання послуг: м. Львів, пр. Свободи, 28;  



 Детальне описання предмету закупівлі: Детальний опис, технічні характеристики 

предмету закупівлі щодо якого надаються послуги наведені в переліку основних засобів 

замовника. 

 Відповідність нормативним вимогам : Послуги  технічного огляду  

вантажопідіймальних механізмів повинні відповідати вимогам : 

-Постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687 «Про затвердження 

Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного 

діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки » (із змінами); 

-«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 

пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 

-На проведення технічного огляду організація повинна мати дозвіл Держпраці України 

на відповідний вид надання послуг згідно із предметом закупівлі  дійсний до 31.12.2023 року (у 

пропозиції  надати копію);  

-Проведення технічного огляду вантажопідіймальних механізмів здійснюється по місцю 

розташування в підрозділах Львівської національної опери.  

-Виїзд експерта на місце проведення технічного огляду. Проведення  технічних  оглядів 

здійснюються у встановленні терміни (надати гарантійний лист) 

  Результатом проведення технічного огляду вантажопідіймальних механізмів є:  

 - висновок експертизи за результатами технічного огляду по кожному 

вантажопідіймальному механізму; 

- внесення в паспорт  вантажопідіймального механізму результатів проведення  

технічного огляду з обов’язковим відображенням наступного терміну проведення обстеження. 

Результати проведення технічного огляду завіряються печаткою та особистим підписом 

експерта. 

  Термін надання послуг: 

- ЧТО площадок сцени до 21 квітня  2023р. 

- ПТО Софітних підйомів до 20 травня 2023р. 

           -      ПТО Талів ручних ланцюгових до 30 червня 2023р. 

 Порядок оплати: Оплата здійснюється протягом 10 банківських днів після 

підписання акту наданих послуг обома сторонами. 

  Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати Довідку в довільній формі з 

детальним описом робіт, які будуть надаватись відповідно до додатку № 3 тендерної 

документації (повинна бути завірена підписом та печаткою Учасника). 

 Надати копії документів, підтверджуючих сертифікацію працівників Учасника щодо їх 

відповідної кваліфікації по наданню послуг з предмету закупівлі (повинно містити 

підпис та печатку Учасника).  

 Учасник повинен мати ліцензію, інші дозвільні документи, які будуть дійсними на момент 

подання тендерної пропозиції та надання послуг та які необхідні для проведення 

технічного огляду  та експертного обстеження вантажопідйомних механізмів відповідно 

до чинного законодавства України. У складі пропозиції учасником повинно бути надано 

копії відповідних дозвільних документів. 



Перелік вантажопідіймального обладнання 

(для проведення ЧТО) 

№з/п Інвент. № Заводськ.№ Найменування 

обладнання 

Рік вводу в 

експлуатацію 

Тип чи 

модель 

Завод 

виготовлення 

Примітки 

1 10441108  Площадка сцени 
верхня 

1984р. І-271510 ВО “Конвеєр” Частковий 
технічний огляд 

2 10441109  Площадка сцени 

верхня 

1984р. І-271510 ВО “Конвеєр” Частковий 

технічний огляд 

3 10441110  Площадка сцени 

верхня 

1984р. І-271510 ВО “Конвеєр” Частковий 

технічний огляд 

4 10441111  Площадка сцени 
верхня 

1984р. І-271510 ВО “Конвеєр” Частковий 
технічний огляд 

5 10441112  Площадка сцени 

верхня 

1984р. І-271510 ВО “Конвеєр” Частковий 

технічний огляд 

6 10441113  Площадка сцени 

верхня 

1984р. І-271510 ВО “Конвеєр” Частковий 

технічний огляд 

7 10441114  Площадка сцени 

верхня 

1984р. І-271510 ВО “Конвеєр” Частковий 

технічний огляд 

8 10441115  Площадка сцени 

верхня 

1984р. І-271510 ВО “Конвеєр” Частковий 

технічний огляд 

9 10441116  Площадка сцени 
верхня 

1984р. І-271510 ВО “Конвеєр” Частковий 
технічний огляд 

10 10441117  Площадка сцени 

верхня 

1984р. І-271510 ВО “Конвеєр” Частковий 

технічний огляд 

11 10441118  Площадка сцени 

верхня 

1984р. І-271510 ВО “Конвеєр” Частковий 

технічний огляд 

12 10441119  Площадка сцени 
верхня 

1984р. І-271510 ВО “Конвеєр” Частковий 
технічний огляд 

13 10441104  Площадка сцени 

нижня 

1984р. І-271510 ВО “Конвеєр” Частковий 

технічний огляд 

14 10441104  Площадка сцени 

нижня 

1984р. І-271510 ВО “Конвеєр” Частковий 

технічний огляд 

15 10441104  Площадка сцени 
нижня 

1984р. І-271510 ВО “Конвеєр” Частковий 
технічний огляд 

16 10441104  Площадка сцени 

нижня 

1984р. І-271510 ВО “Конвеєр” Частковий 

технічний огляд 

17 10441120  Сейф касетний 1984р. І-272150  Частковий 

технічний огляд 

18 10441121  Сейф касетний 1984р. І-272150  Частковий 

технічний огляд 

 

 

 

 

 

 



Перелік вантажнопідіймального обладнання 

(для проведення ПТО) 

№з/п Інвет № Заводсь
к.№ 

№ 
штанкети 

Найменування 
обладнання 

Рік вводу 
в експлуа 

тацію 

Тип чи 
модель 

Завод 
виготовле

ння 

Вантажо
підійм. 

/тягове 

зусилля 

Тип 
огляду 

(ПТО, 

ЧТО) 

1 10441058 
01301058 

158 6 Софітний підйом з 
нерегульованою 

швидкістю 

82р. С-22 м.Саратов 0,5кН Повний 
ТО 

2 10441059 
01301059 

156 13 Софітний підйом з 
нерегульованою 

швидкістю 

82р. С-22 м.Саратов 0,5кН Повний 
ТО 

3 10441060 

01301060 

102 22 Софітний підйом з 

нерегульованою 
швидкістю 

82р. С-22 м.Саратов 0,5кН Повний 

ТО 

4 10441061 

01301061 

100 32 Софітний підйом з 

нерегульованою 
швидкістю 

82р. С-22 м.Саратов 0,5кН Повний 

ТО 

5 10441062 

01301062 

78 42 Софітний підйом з 

нерегульованою 

швидкістю 

82р. С-22 м.Саратов 0,5кН Повний 

ТО 

6  150011  Таль ручна 

ланцюгова 

2015р. HSZ-1 “Tec-union 

Int.” 

1т Повний 

ТО 

7 10442029   Таль ручна 
ланцюгова 

2018р. АВТ500 “Haklift” 0,5т Повний 
ТО 

8 10442030   Таль ручна 

ланцюгова 

2018р. АВТ500 “Haklift” 0,5т Повний 

ТО 

9 10442031   Таль ручна 
ланцюгова 

2018р. АВТ500 “Haklift” 0,5т Повний 
ТО 

10 10442032   Таль ручна 

ланцюгова 

2018р. АВТ500 “Haklift” 0,5т Повний 

ТО 

11 10442103   Таль ручна 
ланцюгова 

2019р. АВТ1000 “Haklift” 1т Повний 
ТО 

12 10442104   Таль ручна 

ланцюгова 

2019р. АВТ1000 “Haklift” 1т Повний 

ТО 

13 10442095   Таль ручна 

ланцюгова 

2019р. АВТ1000 “Haklift” 1т Повний 

ТО 

14 10442096   Таль ручна 

ланцюгова 

2019р. АВТ1000 “Haklift” 1т Повний 

ТО 

15 10442097   Таль ручна 

ланцюгова 

2019р. АВТ1000 “Haklift” 1т Повний 

ТО 

 



 

 


