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

 
1.Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2022-12-19-007193-a   

             2. Найменування предмету закупівлі: Постачання електричної енергії (універсальна 
послуга), код ДК 021:2015 - 09310000-5 - Електрична енергія. 

            3. Код ДК 021:2015: 09310000-5 - Електрична енергія. 
            4. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:                        
 450 000 Кіловат-година. 

 5. Очікувана вартість закупівлі:  756 000 грн. 00 коп. (сімсот п’ятдесят шість тисяч   
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. Закупівля без використання електронної системи закупівель проводиться відповідно 
до вимог підпункту 6 п.13 постанови від 12.10.2022р. №1178 «Про затвердження 
особливостей 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» 
 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(роботи або 
послуги): Для забезпечення безперервного надання послуг з постачання електричної 
енергії Споживачу Постачальник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю 
електричної енергії в обсягах, що за належних умов забезпечить задоволення попиту на 
споживання електричної енергії Споживачем. 
 Постачальник зобов'язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються 
Споживачу , що передбачає вчасне та повне інформування Споживача про умови 
постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що 
надаються, надання роз'яснень щодо положень актів чинного законодавства, якими 
регулюються відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків зі 
Споживачем, а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового 
врегулювання.  
13. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): Оплата рахунка 

Постачальника за цим Договором має бути здійснена Споживачем у строки, визначені в 
рахунку,  але не менше  5  робочих днів від дати отримання Споживачем цього рахунка, або 
протягом 5  робочих днів від строку оплати, зазначеного в комерційній пропозиції, прийнятої 
Споживачем. 
            14. Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет України – 756 000,00 грн. 

 


