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

 
1.Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2022-12-01-014623-a  

             2. Найменування предмету закупівлі: Послуга з теплової енергії для потреб бюджетних 
установ (навчальні корпуса), код ДК 021 2015 - 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана 
продукція. 

            3. Код ДК 021:2015: 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція. 
            4. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 76.19 гігакалорій 

 5. Очікувана вартість закупівлі: 220 000,00(двісті двадцять 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 послуг. 
 10. Закупівля без використання електронної системи відповідно до вимог підпункту 5 
пункту 13 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 постановою КМУ від 12 жовтня 2022 року № 1178 , а 
саме відсутністю конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально 
підтверджена замовником 
 11.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:01 листопада 2022  —  
31 грудня 2022. 
 12. Детальний опис предмету закупівлі і технічні вимоги до товару(роботи або 
послуги): Виконавець забезпечує постачання теплоносія з гарантованим рівнем безпеки, 
обсягу, температури та величини тиску. Постачання теплової енергії для потреб 
опалення здійснюється в опалювальний період безперервно, крім часу перерв, 
визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні 
послуги”. Постачання теплової енергії на індивідуальні теплові пункти для потреб 
опалення та приготування гарячої води здійснюється безперервно, крім часу перерв, 
визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні 
послуги”. Виконавець забезпечує постачання теплової енергії у відповідній кількості та 
якості до межі зовнішніх інженерних мереж постачання послуги виконавця та 
внутрішньобудинкових систем будівлі. Контроль якісних та кількісних характеристик 
послуги здійснюється за показаннями вузла(вузлів) комерційного обліку теплової 
енергії та іншими засобами вимірювальної техніки. У разі виникнення аварії на 
зовнішніх інженерних мережах постачання послуги виконавець проводить аварійно-
відновні роботи у строк не більше семи діб з моменту виявлення факту аварії 
виконавцем або повідомлення споживачем виконавцю про аварію. 
13. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): Замовник до 10 числа 

місяця, наступного за розрахунковим сплачує Учаснику-Теплопостачальній організації 
вартість фактично спожитої теплової енергії 
            14. Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет України – 220 000,00 грн. 

 


