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

 
1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2022-12-06-

005576-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: Загальний обсяг 

природного газу, замовлений Споживачем складається з сум загальних обсягів 
природного газу, на всі розрахункові періоди протягом строку дії Договору. Режим 
використання природного газу протягом розрахункового періоду (в т.ч. добове 
використання) Споживач визначає самостійно в залежності від своїх власних 
потреб. За розрахункову одиницю газу приймається один метр кубічний, 
приведений до стандартних умов :температура (t)293,18 К (20 градусів за 
Цельсієм), тиск газу (Р) 101,325 кПА (760 мм рт.ст.).Фізико-хімічні показники 
природного газу, який передається Постачальником Споживачеві у пунктах 
приймання-передачі повинні відповідати вимогам, визначеним розділом ІІІ 
Кодексу ГТС та Кодексом ГРМ. 

            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.  


