
flодаток 1

РIЧНИЙ ПЛАН
закупiвель на 2021piK

1.НайменУвЕIннrI зirмовника: Щержавний професiйно-технiчний навчzlльний заклад
кТернопiльське вище професiйне уrилище ресторанIIого cepBicy i торгiвлi>

1.1.Мiсцезнtжодження зап,IоВника:46002, УкраiЪа, Тернопiльська обл., м. Тернопiль,
пр.С.Бандери 32

1.2. Iдентифiкацiйний код замовника в единому державному peecTpi юридичних осiб,
фiзи,пrих осiб - пiдприемцiв та громадських формувань 02547688

1.3.Категорiя замовЕика: юридична особа, яка забезпечус потреби держави або
територiальноi громади.

2. Назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за Сдиним закупiвельним словником
(у разi подiлу на лоти TaKi вiдомостi повиннi зазначатися стосовно кожного лота) та
нzlзвИ вiдповiднИх класифiкаторiВ предмета закупiвлi i частин предмета закупiвлi
(лотiв) (за наявностi): ЩК 021:2015:09120000-6 Газове пчIливо.

3.Розмiр бюджетного призначення таlабо очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi:
11200000,00 грн.

4.Код економiчноi класифiкацii видаткiв бюджету (для бюджетних коштiв):2274

5.Вид заqrпiвлi : вiдкритi торги

5.1.Орiентовний початок проведеЕня: к13> листопада 2020 року

Голова тендерного KoMiTeTy
Г.С. Чорна

Секретар тендерного
В.Р. Комендат

м.п.
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Щодаток 2

РIЧНИЙ ПЛАН
закупiвель на 2021piK

1.НайменУвання заN{овника: .ЩержазниЙ професiйно-технiчний навчальний заклад
кТернопiльське вищ.е професiйне }л{илище ресторанного cepBicy i торгiвлi>

1.1.МiСЦеЗНЕЖОДЖеНня зtli\4овника:46002, УкраiЪа, Тернопiльська обл., м. тернопiль,
пр.С.Бандери 32

1.2. IдентИфiкацiйнИй коД замовника в €диному державному peccTpi юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань:02547688
1.3.Категорiя заrrловника: юридична особа,

територiальноТ громади.
яка забезпечуе потреби держави або

2. Назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за единим закупiвельним словником
(у разi подiлу на лоти TaKi вiдомостi повиннi зазначатися стосовно кожного лота) та
нtLзвИ вiдповiднИх класифiкаторiВ предмета закупiвлi i частин предмета закупiвлi
(лотiв) (за наявностi): ,ЩК 02l:2015 09310000-5 Електрична енергiя.

3.Розмiр бюджетного призначення та/або очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi:
262500,00 грн.

4.КОД еКОНОМiЧНОi класифiкацii видаткiв бюджету (для бюджетЕих коштiв):227з

5.Видзакупiвлi : вiд$ритi торги

5.1.Орiентовний початок проведення: к1 3> листопада 2020 року.

Голова теЕдерного KoMiTery
Г.С. Чорна

Секретар тенде
В.Р. Комендат
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Додаток 1

РIЧНИЙ ПЛАН
закупiвель на 2021 piK

1.Найменування заI\4овника: ,,ЩПТНЗ кТВПУ ресторч}нного cepBicy i торгiвлi>

1.1.Мiсцезнilходження за]ч{овника: 4б002, м. Тернопiль, пр. С. Бандери, 32

1.2. Iдентифiкацiйний код замовника в единомУ державному peecTpi юридичних осiб,

фiзиЙих о"iб - пiдприсмцiв та громадських формувань: 02547688

1.3. Категорiя замовника: юридична особа, яка забезпечуе потреби держави або

територiа;rьноi громади.

2. Назва шредмета закупiвлi iз зазначеннr{м коду за единим закупiвельним словником (у

разi подiл} ru ооr" Taki вiдомостi повиннi зазначатися стосовно кожного лота) та IIазви

вiдповiдних класифiкаторiв предмота закупiвлi i частин предмета закупiвлi (лотiв) (за

наявностi) :ЩК 02 1 -20 1 5 : 1 5 1 3 0000-8 М'ясопродукти,

3.Розмiр бюдхсетного призначення таlабо очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi:

199 500,00 грн.

4.Код економiчноi класифiкацii видаткiв бюджету (для бюджетних коштiв): 22з0,

5.Вид закупiвлi :спрошена закyпiвля

5.1.Орiентовний початок проведення <<2'7>> листоIIада 2020 року,

6. Номер плану:UА-р_2020-1 1-2,| -004т87 -Ь

уповноважена особа

ДПТНЗ (ТВПУ ресторанного
cepBicy i торгiвлi

кузъ А. р.

ffi
9 ?.'s i _1_



,Щодаток 2

РIЧНИЙ ПЛАН
закупiвель на 2021 piK

1.Нйменування замовника: ,ЩПТНЗ (ТВПУ ресторtшного cepBicy i торгiвлi>

1 .2.Мiсцезнilходження замовни ка: 46002, м. Тернопiль, пр. С. Бандери, 32

t.2. Iдентифiкацiйний код замовника в СдиномУ державному peecTpi юридичних осiб,

фiзи.*lих осiб - пiдприемцiв та громадських формувань:02547688

1.4. Категорiя зtlп{овника: юридична особа, яка забезпечуе потреби держави або

територiа-пьноi громади.

2. НазвапРедмета закупiвлi iз зазначеНням кодУ за единиМ закупiвельним словником (у

разi подiлу на лоти Taki вiдомостi повиннi зазначатися стосовно кожного лота) та назви

вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета закупiвлi (лотiв) (за

наявностi):ДК 021-2015: 15 1 10000-2 М'ясо.

З.Розмiр бюджетного призначення та/або очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi:
101 900,00 грн.

4.Код економiчноi класифiкацii видаткiв бюджету (для бюджетних коштiв): 22з0.

5.Вид закупiвлi :спрощена закупiвля

5.1.Орiентовний початок проведення. <<27>> листопада 2020 року.

6. Номер [лаЕу:UА-Р-2020- 1 | -27,00604З-Ь

уповноважена особа
ДПТНЗ (ТВПУ ресторанного
cepBicy i торгiвлi

кузь А. р.

I



Щодаток 1

РIЧНИЙ ПJIАН
закупiвель на 2021 piK

1 .НайменувЕlння з€lIчIовЕика:ЩПТНЗ (ТВПУ ресторанного cepBicy i торгiвлi>

1 . 1 .Мiсцезнчжодження зЕlп{овника:46002, м. Тернопiль, пр. С. Бандери, 32

1.2. Iдентифiкацiйний код зчlI\4овника в €диному державному peecTpi юридичних осiб,
фiзичrrих осiб - пiдприемцiв та громадських формувань:02547688.

1.3.Категорiя заN{овника:юридиlша особа, яка забезпечуе потреби держави або
територiа_тlьноi громади.

2. Назва предмета закупiвлi iз зазначенЕям коду за единим закупiвельним словником (у
разi подiлу на лоти TaKi вiдомостi повиннi зазначатися стосовно кожного лота)та нЕвви
вiДповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета защтriвлi (лотiв) (за
наявностi) : ЩК 02l -20 1 5 : 1 5 1 1 0000-2 М'ясо (фiле курки, куряча печiнка).

3.Розмiр бюджетного rrризFIачення таlабо очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi:98 000,00
грн.

4.Код економiчноi класифiкацii видаткiв бюджету(длrя бюджетних коштiв): 2230.

5.Вид закупiвлi :спрощена закупiвля

5.1.Орiентовний початок проведеншI: к01> грудня 2021 року.

уповноважена особа
ДПТНЗ (ТВПУ ресторанного
cepBicy i торгiвлi кузъ А. р.



/

,Щодаток 2

РIЧНИЙ ПЛАН
закупiвель на 2021 piK

1.НайменувЕIння зtlNIовника: ЩПТНЗ кТВПУ ресторанного cepBicy i торгiвлi>

1 .2.Мiсцезнzlходження за]чIовника; 46002, м. Тернопiль, пр. С. Бандери, 32

1.2. Iдентифiкацiйний код зzlмовника в Сдиному державному peecTpi юридичних осiб,

фiзи.пrих осiб - пiдприемцiв та громадських формувань:02547688

1.4. Категорiя заIvIоВника: юридична особа, яка забезпечуе потреби держави або

територiальноi громади.

2. Назва предмета закупiвлi iз зазначеНням кодУ за Сдиним закупiвельним сJIовником (у

разi подiлу на лоти Taki вiдомостi повиннi зазначатися стосовно кожного лота) та назви

вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета закупiвлi (лотiв) (за

наявностi): ЩК 021-2015:15890000-3 Пролукти харчуваЕня та сушенi продукти рiзнi (

пельменi, вароники з картоплею).

3.Розмiр бюджетного призначення та/або
закупiвлi: 1 25000,00 грн.

4.Код економiчноi класифiкацii видаткiв бюджету(для бюджетних коштiв): 22З0.

5.Вид закупiвлi :спрощена закупiвля

5.1.Орiентовний початок tIроведення: к01> грудня 2021 року.

очiкувана BapTicTb предмета

кузъ А. р.

уповноважена особа

ДПТНЗ (ТВПУ ресторанного
cepBicy i торгiвлi



Щодаток 1

РIЧНИЙ ПJIАН
закупiвель на 2021 piK

1.Найменування заN{овника: ДПТНЗ (ТВПУ ресторанного cepBicy i торгiвлi.

1.1.Мiсцезнаходження зчlN,Iовника: 46002, м. Тернопiль, пр. С. Бандери, 32.

1.2. Iдентифiкацiйний код заNlовника в единому державному peecTpi юридитIних осiб,

фiзи.птих осiб - пiдприемцiв та громадських формlъань:02547688

1.3.Категорiя замовника: юридична особа, яка забезпечуе потреби держави або
територiальноi громади.

2. Назва продмета закупiвлi iз зазначенням коду за €диним закупiвельним сJIовником
(у разi подiлу на лоти TaKi вiдомостi повиннi зазначатися стосовно кожного лота) та
нzlзви вiдповiдних класифiкаторiв предмета зацтliвлi i частин пред\,Iета закупiвлi
(лотiв) (за наявностi):код 09310000-5 Елекгрична енергiя за ЩК 021:2015 €диного
закупiвельного словника

3.Розмiр бюджетного lrризначення та/або очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi:
85500,00 грн

4.Код економiчноi класифiкацiТ видаткiв бюджету (лля бюджетних коштiв)i КЕКР -
227з.

5.Вид закупiвлi : переговорна процедура закупiвлi.

5.1.Орiентовний початок проведення: 10 грудня2020 року.



2
Щодаток 1

РIЧНИЙ ПЛАН
закупiвель на 2021 piK

1.Найменування замовника: ДПТНЗ кТВПУ ресторанного cepBicy i торгiвлi.

1.1.Мiсцезнаходження зt}мовника: 46002, м. Тернопiль, пр. С. Бандери,32.

1.2. Iдентифiкацiйний код зЕlмовника в €диному державному peecTpi юриди.плих осiб,
фiзи,пrих осiб - пiдприемцiв та громадських формувань: О2547688

1.3.Категорiя заN,fовника: юридична особа, яка забезпечуе потреби держави або
територiальноi громади.

2. Назва lrредмета закупiвлi iз зазначенням коду за €диним закупiвельним словником
(у разi подiлу на лоти TaKi вiдомостi повиннi зазначатися стосовЕо кожного лота) та
нtLзви вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета закупiвлi
(лотiв) (за наявностi): код 65110000-7 Розподiл води (Послуги з централiзованого
водопостачання) за ЩК 021:2015 €диного закупiвельного словника

3.Розмiр бюджетного призначення таlабо очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi:
9021б,00 грн

4.КОД еКОНОМiЧНОi класифiкацii видаткiв бюджету (для бюджетIлих коштiв): кЕкв _
2272.,

5.Вид закщriвлi : переговорна процедура закупiвлi.

5. 1 .Орiентовний fIочаток tIроведоння: 1 б грудн я 2020 року.
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.Щодаток 2

РIЧНИЙ ПJIАН
закупiвель на 2021 piK

1 .Найменування зitNIовника:,ЩПТНЗ кТВПУ ресторанного cepBicy i торгiвпi.

1.l.Мiсцезнчlходження замовника: 46002, м. Тернопiль, пр. С. Бандери, 32.

1.2. Iдентифiкацiйний код зап{овника в Сдиному державному peccTpi юридичних осiб,

фiзи.*лих осiб - пiдприемцiв та громадських формувань:02547688.

1.3.категорiя замовника: юридична особа, яка забезпечус потреби держави або

територiа:lьноi громади.

2. Назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за единим закупiвельним словником

(у разi подiлУ на лоти TaKi вiдомостi повиннi зазначатися стосовно кожного лота) та

назвИ вiдповiднИх класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета закупiвлi

(лотiв) (за наявностi): код 90430000-0 Послуги з вйведення стiчних (послуги з

централiзованого водовiдведення) за дк 021:2015 €диного закупiвельного

словника.

3.РозмiР бюджетногО призначення таlабо очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi:

13725б,00 грн.

4.Код економiчноi класифiкацiТ видаткiв бюджету (для бюджетЕих кошТiВ): КЕКВ -
2272.

5.Вид закупiвлi : переговорна процедура закупiвлi.

5.1.Орiентовний початок проведеннrI: 1 б грулня 2020 року.



Щодаток 1

РIЧНИЙ ПЛАН
закупiвель на 2021 piK

1.НайменУвання замовника: ДПТНЗ кТВПУ ресторанного cepBicy i торгiвлi>

1.1. Мiсцезнаходження замовника:46002,м, Тернопiль, пр. С. Бандери, 32

1,2, Iдентифiкацiйний код зап,IовЕика в Сдиному державному peecтpi юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань:02547688
1,з. Категор_iя зtlмовника: юридична особа, яка забезпечуе потреби держави або

територiа_пьноТ громади.

2. Назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за Сдиним закупiвельним словником (у
разi подiлу на лоти TaKi вiдомостi повиннi зазначатися стосовно кожного лота) ,u "*йвiдповiдних класифilаторiв предмета закщriвлi i частин предмета закупiвлi (лотiв) (за
наявностi): [К 021-2015:15890000-3 Продукти харчування та сушенi продукти рiзнi(пельменi, вареники з картоплею).

3,РозмiР бюджетногО призначеннЯ та/або очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi:
125000,00 грн.

4.Код економiчноi класифiкацii видаткiв бюджету (для бюджетних коштiв): 22з0.
5.Вид закупiвлi :спрощена закупiвля

5.1.Орiентовний початок проведеЕня: <15> грудня 2020 року

6. Номер плану: UА-Р-2020-12-15,002З 16-с.

уповноважена особа
ДПТНЗ (ТВПУ ресторанного
cepBicy i торгiвлi кузъ А. р.



.Щодаток 1

РIЧНИЙ ПЛАН
закупiвель на 2021 piK

1.Найменування заN{овника: ЩПТНЗ кТВПУ рестораЕного cepBicy i торгiвлi.

1.1.Мiсцезнаходження зчtN{овника: 46002, м. Тернопiль, пр. С. Бандери, 32.

1.2. Iдентифiкацiйний код зilп{овника в Сдиному державIIому peecTpi юридичних осiб,

фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань:02547688

1.3.Категорiя з€ll\,tовника: юридична особа, яка забезпечус потреби держави або

територiа,тьноi громади.

2. Назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за единим закупiвельним словником

(у разi подiлу на лоти TaKi вiдомостi повиннi зазначатися стосовно кожного лота) та

назви вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета закупiвлi

(лотiв) (за наявностi):код б5210000-8 Розподiл газу за ДК 021:2015 €диного
закупiвельного словника

3.Розмiр бюджетного призначення таlабо очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi:

98687,06 грн

4.Код економiчноТ класифiкацii видаткiв бюджету (для бюджетних коштiв): КЦКВ -
2274..

5.Вид закупiвлi : переговорна процедура закупiвлi.

5.1.Орiентовний початок проведення: 15 сiчня 2021 року.


