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

           1.Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2022-12-21-021629-a 
           2. Найменування предмету закупівлі: Послуги телефонного зв’язку та передачі даних на 
2023 рік, код ДК 021:2015: 64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних..

           3. Код ДК 021:2015: 64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних
           4. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
            Послуги телефонного зв’язку та передачі даних на 2023 рік - послуга; кількість – 1.
           5. Очікувана вартість закупівлі: 54000,00 ( п’ятдесят чотири  тисячі  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 послуги.

10.  Відкриті  торги  з  особливостями  у  відповідності  до   Постанови  Кабінету   Міністрів
України  від 12 жовтня 2022р.№1178 відповідно до вимог Закону України "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: по 31 грудня 2023.
          12.Детальний опис предмету закупівлі і технічні вимоги до товару(роботи або послуги): 
Якість наданих послуг повинна відповідати завданням Замовника та вимогам до таких послуг, 
що встановлені нормативно-правовими актами України. 
          13.Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):  Розрахунки проводяться
шляхом здійснення  оплати  Замовником після  пред’явлення  Виконавцем рахунка  на  оплату
Послуг (разом з рахунком надається акт здавання-приймання наданих послуг) або рахунка-
акта  на  оплату  Послуг  (при  цьому  рахунок-акт  одночасно  є  актом  здавання-приймання
виконаних  робіт  (наданих  послуг)  за  кожний  розрахунковий  період  протягом  10  (десяти  )
робочих днів з дня, наступного за днем отримання відповідного акту. 
           14.Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет України – 54000,00 грн.
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