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

 
1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель:  

UA-2022-11-29-013328-a  
      2. Найменування предмету закупівлі: Документ про вищу освіту (диплом бакалавра, 
спеціаліста, магістра, доктора філософії), додаток до диплома, копія ч/б диплома, копія ч/б 
додатка до диплома.  код ДК 021:2015 - 22450000-9 – Друкована продукція з елементами 
захисту. 
      3.  Код ДК 021:2015: 22450000-9 – Друкована продукція з елементами захист 
      4. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Диплом бакалавра,  
спеціаліста, магістра, доктора філософії – 460 шт., додаток до диплома – 460 шт., копія ч/б 
диплома – 460 шт., копія ч/б додатка до диплома – 460 шт. 
      5. Очікувана вартість закупівлі: 38 350 грн. 00 коп. (тридцять вісім тисяч триста п’ятдесят 
гривень 00 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. Відкриті торги з особливостями (Особливості здійснення публічних закупівель товарів, 
робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на 
період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його 
припинення або скасування затверджених ПКМУ від 12 жовтня 2022 р. №1178). 
     11. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: по 31 грудня 2022. 
     12. Детальний опис предмету закупівлі і технічні вимоги до товару(роботи або послуги): 
Виконавець зобов’язується протягом строку дії Договору прийняти Замовлення в 
електронному вигляді, після отримання Підтвердження Замовлення та його обробки, 
виготовити та передати у власність Замовникові документи про вищу освіту (далі – товари), 
зазначені в Специфікації (Додаток №1 до Договору), а Замовник зобов’язується передати 
замовлення, прийняти і оплатити такі товари на умовах цього Договору. 
     13. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): Оплата вартості товару 
проводиться протягом 7 банківських днів від дня підписання обома Сторонами належним 
чином оформлених документів, які підтверджують отримання товару (акту приймання-
передачі/ накладної), шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця 
відповідно до частини 1 статті 49 Бюджетного кодексу України. 
    14.  Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет України – 38350,00 грн. 
 


