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

 
1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель:  

UA-2022-09-29-007833-a  

2. Найменування предмету закупівлі: Студентські квитки державного зразка, 
код ДК 021:2015 - 22450000-9 – Друкована продукція з елементами захисту. 

3. Код ДК 021:2015: 22450000-9 – Друкована продукція з елементами захисту. 
4. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:  

Студентські квитки державного зразка – 2150 штук. 
5. Очікувана вартість закупівлі: 193 500,00 грн. (сто  дев’яносто три тисячі   

п’ятсот гривень 00 коп.). 
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. 
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01 листопада 2022 

року – 31 грудня 2022 року. 
11. Детальний опис предмету закупівлі і технічні вимоги до товару: Якість 

товарів, що поставляються, повинна відповідати стандартам, технічним умовам, іншій 
технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості, або зразкам (еталонам), 
встановленим для товару даного виду, а також вимогам, що встановлені Наказом 
Міністерства освіти і науки від 25.10.2013 № 1474, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 31 грудня 2013 р. за № 2245/24777 із змінами, внесеними згідно з 
Наказами Міністерства освіти і науки № 716 від 16.06.2014; № 897 від 28.08.2015 
№ 848 від 18.07.2016; № 434 від 25.04.2018 та вимогам специфікації. 

12. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): Розрахунки 
проводяться після передачі Продавцем товару та підписання обома Сторонами 
належним чином оформлених документів (акту приймання-передачі/ накладної). 
Оплата вартості товару проводиться протягом 5 банківських днів від з дня підписання 
обома Сторонами належним чином оформлених документів (акту приймання-
передачі/ накладної), шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок 
Продавця відповідно до частини 1 статті 49 Бюджетного кодексу України. 

 
        Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет України –  
193500,00 грн. 

 


