
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-
014385-a

2.Найменування предмету закупівлі:Електрична енергія, код ДК 021:2015 – 09310000-
5 – Електрична енергія (Лот 1 - Електрична енергія для потреб організації,  код ДК
021:2015 - 09310000-5 – Електрична енергія, Лот 2 – Електрична енергія для потреб
побутових  споживачів  (гуртожитки),  код  ДК  021:2015  -  09310000-5  –  Електрична
енергія).

            3. Код ДК 021:2015: код ДК 021:2015 - 09310000-5 – Електрична енергія:
             Лот 1 - Електрична енергія для потреб організації, код ДК 021:2015 - 09310000-5 –
Електрична енергія;
             Лот 2  – Електрична енергія для потреб побутових споживачів (гуртожитки), код ДК
021:2015 - 09310000-5 – Електрична енергія).

4. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 
Лот 1 – 800 000 кВт*год., Лот 2 – 450 000 кВт*год .

5. Очікувана вартість закупівлі: 6 356 000 грн. 00 коп. (шість мільйонів триста 
п’ятдесят шість тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ, у тому числі Лот 1 – 5 600 000,00 
грн, Лот 2 – 756 000,00 грн.

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

7. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 05408102.
8. Місце  поставки: Лот  1  -  46001,  Україна,  м.  Тернопіль,  вул.  Руська,  56,  вул..

Федьковича, 2, вул. Федьковича, 9, вул. Білогірська,  50, вул. Микулинецька, 46,
вул.. Текстильна, 28, вул.. Гоголя, 6, вул.. Гоголя, 8, вул.. Танцорова, 2.

Лот  2  -  46001,  Україна,  м.  Тернопіль,  вул.  Шептицького,  13,  вул..
Замонастирська, 18.

9. Вид предмета закупівлі: закупівля товару.
10. Процедура закупівлі – відкриті торги з особливостями.
11. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01 січня 2023 — 31 

грудня 2023.
12.  Детальний опис предмету закупівлі і технічні вимоги до товару:Для забезпечення

безперервного  надання  послуг  з  постачання  електричної  енергії  Споживачу
Постачальник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії
в обсягах, що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання
електричної енергії Споживачем.
Постачальник зобов'язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються
Споживачу  за  цим  Договором,  що  передбачає  вчасне  та  повне  інформування
Споживача про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію
та  вартість  послуг,  що  надаються,  надання  роз'яснень  положень  актів  чинного
законодавства, якими регулюються відносини Сторін, ведення точних та прозорих
розрахунків  із  Споживачем,  а  також  можливість  вирішення  спірних  питань
шляхом досудового врегулювання.
Споживач  має  право  на  отримання  компенсації  за  недотримання  показників
комерційної якості надання послуг Постачальником. Постачальник зобов'язується
надавати компенсацію Споживачу за недотримання показників комерційної якості
надання  послуг  Постачальником  у  порядку,  затвердженому  Регулятором,
опубліковувати на своєму офіційному веб-сайті порядок надання компенсацій та їх
розміри.



           14. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
              Оплата електричної енергії за Договором здійснюється Споживачем за фактично
спожиту  електричну  енергію  у  строк,  визначений  у  рахунку  та  акті  приймання  передачі
поставленого  товару,  який  не  може  бути  меншим  5  (п’яти)  робочих  днів  з  моменту
отримання Споживачем рахунка/акту приймання-передачі,  підписаного Сторонами,  але не
підніше  20  календарного  дня  після  закінчення  розрахункового  періоду.  У  разі  затримки
бюджетного  фінансування  розрахунок  за  електричну  енергію  здійснюється  протягом  5
(п’яти)  робочих  днів  з  дати  отримання  Замовником  бюджетного  призначення  на
фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.
           15.Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет України – 6 356 000 грн. 00
коп. 


