
ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

в межах закупівлі: UA-2021-06-25-001249-a 

 

25.06.2021 

 

Підстава для публікації обґрунтування: пункт 41 постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів». 
 

Мета проведення закупівлі: доповнення колекції сучасного мистецтва Музею 

модернізму Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького 
 

Замовник: Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького. 
 

ЄДРПОУ: 02223750. 
 

Вид процедури: переговорна процедура. 
 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-06-25-001249-a. 
 

Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 92310000-7 - Послуги зі створювання та 

інтерпретування мистецьких і літературних творів (код ДК 021:2015, що найбільше 

відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі 92311000-4 Витвори 

мистецтва). 
 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 98 800,00 грн. без ПДВ. 
 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: 

1.   Кількість  – 2 лоти:  

Лот 1:  

1) Равський Є.Р. «Смак меду з нетрів трупа» із серії «Самсон і Даліла», 1993 р. 

Папір, туш, сангіна, вугіль, лак для волосся 148,5х204 см; 2) Равський Є.Р. 

«Пристрасть ІІ або Забави з драконовим деревом» із серії «Самсон і Даліла», 1993 

р. Папір на полотні, туш, сангіна, вугіль, лак для волосся 148,5х205 см; 3) Равський 

Є.Р. «Сліпі забави слона, море-кров у руки» із серії «Самсон і Даліла», 1993 р. 

Папір, туш, сангіна, вугіль, лак для волосся 148,5х204,5 см; 4) Равський Є.Р. 

«Даліла або Ціна пристрасті» із серії «Самсон і Даліла», 1993 р. Папір на полотні, 

туш, сангіна, вугіль, лак для волосся 148,5х204 см.; 

 

Лот 2:  

1) Любківський О.І. Анаграма, 2021 р. Папір, мішана техніка 36,5х33 см; 2) 

Любківський О.І. Paint in black (Пофарбоване у чорне), 2021 р. Папір, мішана 

техніка 44,3х40 см; 3) Любківський О.І. Анаморфоза, 2021 р. Папір, мішана техніка 

37,2х44,8 см; 4) Любківський О.І. Аркадія, 2021 р. Папір, мішана техніка 40,3х37 

см. 

 

2. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул. Стефаника, 

3, м. Львів, 79000. 
 

3. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.12.2021 

року. 
 


