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

 
            1.Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2022-11-15-
006683-a  
2. Найменування предмету закупівлі:Поточний ремонт частини підвальних приміщень 
№ 81,84,85,86 та коридору навчального корпусу №2, що по вул.Руська ,56 м.Тернопіль з 
метою влаштування  найпростішого укриття для захисту учасників освітнього 
процесуТернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя код 
ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи. 

            3. Код ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи. 
            4. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 

Поточний ремонт частини підвальних приміщень № 81,84,85,86 та коридору навчального 
корпусу №2, що по вул.Руська ,56 м.Тернопіль з метою влаштування найпростішого укриття 
для захисту учасників освітнього процесуТернопільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя одиниця виміру- послуга; кількість – 1. 

 5. Очікувана вартість закупівлі: 996 542,40 (дев’ятсот дев’яносто шість тисяч  п’ятсот 
сорок дві гривні  40 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 послуг. 
 10. Закупівля без використання електронної системи відповідно до п.13 пп.3 абзацу 3  
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 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):Підрядник зобов’язується за завданням Замовника виконати відповідно до 
умов Договору поточний ремонт частини підвальних приміщень №81,84,85,86 та 
коридору навчального корпусу №2 , що по вул.Руська,56 м.Тернопіль з метою 
влаштування найпростішого укриття для захисту учасників освітнього процесу ТНТУ 
імені Івана Пулюя відповідно до переліку та у обсягах, наведених у кошторисі, а 
Замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу. 
13. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): Платежі  за виконані 

роботи  проводяться у безготівковій формі на підставі  акту виконаних робіт протягом 15 
банківських днів з дати його підписання. За роботи, виконані субпідрядниками, розрахунки 
проводить Підрядник. 
            14. Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет України – 996 542,40 грн. 

 


