
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної
вартості та/або розміру бюджетного призначення

1. Номер  процедури  закупівлі  в  електронній  системі  закупівель:  UA-2022-11-11-
010200-a 
         2.Найменування предмету закупівлі: Природний газ, код ДК 021:2015 – 09120000-6 -
Газове паливо.
            3. Код ДК 021:2015: код ДК 021:2015 – 09120000-6 – Газове паливо.
             

4. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 
236 000  м.куб.

5. Очікувана вартість закупівлі: 3 906 718 грн. 04 коп. (три мільйони дев’ятсот шість 
тисяч гривень 04 коп.) з ПДВ.

6. Найменування  замовника:  Тернопільський  національний  технічний  університет
імені Івана Пулюя.

7. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 05408102.
8. Місцезнаходження замовника:  46001,  Україна,  Тернопільська  область,  місто

Тернопіль, вулиця Руська, 56.
9. Вид предмета закупівлі: закупівля товару.
10. Процедура закупівлі – відкриті торги з особливостями.
11. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01 січня 2022 — 31 

березня 2022.
12.  Детальний опис  предмету закупівлі і технічні вимоги до  товару: Відповідно до

Закону  України  “Про  ринок  природного  газу”  №  329-VIII  від  09.04.2015  р.,
природний газ,  нафтовий (попутний)  газ,  газ  (метан)  вугільних родовищ та  газ
сланцевих товщ, газ колекторів щільних порід, газ центрально-басейнового типу
(далі - природний газ) - суміш вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, що
перебуває  у  газоподібному  стані  за  стандартних  умов  (тиск  -  760  міліметрів
ртутного стовпа і температура - 20 градусів за Цельсієм) і є товарною продукцією.
             Якість Товару, який передається Постачальником Споживачу в пунктах
призначення, має відповідати вимогам ГОСТ 5542-87 «Гази горючі природні для
промислового та комунально-побутового призначення. Технічні умови»
          Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати
технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючим
на період постачання товару.
           Якість  природного  газу,  що  видобувається  на  території  України  та
передається  до  ГТС  та  ГРМ,  повинна  відповідати  технічним  вимогам  ТУ
320.001.58764-007-95  «Гази  горючі  природні,  що  подаються  в  магістральні
газопроводи» та ТУ 320.001.58764-008-95 «Гази горючі природні, що подаються з
родовищ в промислові газопроводи та окремим споживачам.

            13. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
  Оплата  за  природний  газ  за  відповідний  розрахунковий  період  (місяць)
здійснюється  Споживачем  виключно  грошовими  коштами  в  наступному
порядку:
-  70% вартості  фактично  переданого  відповідно  до  акту  приймання-передачі
природного газу - до останнього числа місяця, наступного за місяцем, в якому
було здійснено постачання газу.
Остаточний розрахунок за фактично переданий відповідно до акту приймання-
передачі  природний  газ  здійснюється  Споживачем  до  15  числа  (включно)
місяця, наступного за місяцем, в якому Споживач повинен був сплатити 70 %
грошових коштів за відповідний розрахунковий період. 



14. Джерело фінансування закупівлі:  Державний бюджет України – 3 906 718
грн. 04 коп. 


