
Обrрунryвання технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлiо розмiру
бюджетного призначення, очiкуваноi BapTocTi irредмета закупiвлi

(вiдповiдно до пункту 41постанови КМУ вiд 11.10.2016 ]\Ъ 710 кПро ефективне використання
державних коштiв> (зi змiнами))

м. Тернопiль к21> грулня2021'р.

1. Найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в
€диному державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв Та

громадських формувань, його категорiя: ,щержавний професiйно-технiчний навчальний

заклад <Тернопiльське вище професiйне училище ресторанного cepBicy i торгiвлi>; ПР. С.
Бандери, З2; код €дрпоу - 0254]688; категорiя замовника _ юридична особа, яка
забезпечуе потреби держави або територiальноi громади.

2. Назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за €диним закУпiвеЛЬНИМ
словником (у разi подiлу на лоти TaKi вЦомостi повиннi зазначатися стосовно кожного
лота) та назви вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмеТа
закупiвлi (лотiв) (за наявностi): М'ясопродукти - Код ДК021:2015:151З0000- 8 (КОвбаСа

напiвкопчена першого сорту - Код ДК 021:2015:15131130-5 - Ковбаси; Сосиски молочнi
вищого сорту - Код ДК 021:2015:151З1|20-2 - Ковбаснi вироби; Сардельки молочнi вищого
сорту - Код ДК 021:2015:15131120-2 - Ковбаснi вироби;)

3. Вид закупiвлi та Иентифiкатора закупiвлi: Вiдкритi торги ID: UА-2021-I2,2|-
00'7'720-с

4. Обгрунryвання технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi:

Кiлькостi необхiдного товару визначено на пiдставi аналiзу використання (споживання)

м'ясопродуктiв за перiод 2020-202| року.

лъ Назва кiлькiсть Вимоги до предмета закупiвлi

1 Ковбаса
напiвкогrчена
l сорry

700 кг Зовнiшнiй вигляд - поверхнrI батонiв чиста, сlха, без гшtям, залипiв,
пошкоджень оболонки i цапливiв фарцry.
Консистенцiя - пружна.
Вигляд фаршу на розрiзi - фарш piBHoMipHo перемiшаний, вiд рожевого до
темно-червоного коJIьору, без сiрих гtltям i порожнин та мiстить шматочки
cilIa, свинини груднки жиру яловIтIого або баранячого, бакiв (щоковини)
тощо. Щозволено вiдхиlt розмiрiв oKpeMlD( шматочкiв на зрiзi Тх за
дiагонал.лю.
Смак i запах - смак присмний, злегка гострий, в Mipy солоний, з вираженим
ароматом прянощiв i копчення, з запахом часнику або без нього, без

cTopoHHix присмаку i запаху.
Форма та розмiр батонiв - батони прямi або злегка зiгнутi довжиною вiд
15 см до 50 см, в черевах - вiдкр}лrенi батончики довжиною вiд 15 см до 35

см або у виглядi кiльця чи пiвкiльця з внутрiшнiм дiаметром вiд 5 см до 25

см.
Товарна вiдмiтка батонiв (в'язання) - особиста дtя кожноТ з ковбас певноi
в'язки.
TepMiH придатностi вiд загального TepMiHy зберiгання, передбаченого
виробником, на час поставки - не менше нiж 90 %.

Якiсть повинна вiдповiдати вимогам ДСТУ 4435:2005 Ковбаси
напiвкогrченi,

2. Сосиски
молочнi
вищого сорту

1400 кг Зовнiшнiй вигляд - батоrтчики сосисок з чистою с}хою поверхнею без

пошкодженшI оболонки, нап.пивiв фаршу, залипiв, бульйонних та жирових
набрякiв.
Консистенцiя - нiжна та соковита, Соковитiсть сосисок визначають в

гарячому cTaHi.
Вигляд фар-у на розрiзi - рожевий або свiтло-рожевий фарш piBHoMipHo

та перейшаний, без порожнин i сiрих гшlям.

Смак та запах - з ароматом прянощiв, в Mipy солоний, без стороннього
запаху та присмаку
Форма, розмiр та товарна вiдмiтка (в'язання) батонiв - батончики

довжиною до 14 см, дiаметром вiд 14 мм до 32 мм.



TepMiH придатностi вiд зага,тьного TepMiHy зберiганrrя, передбаченого
виробником, на час поставки - не меншё нiж 90 %.
Якiсть повинна вiдповiдати вимогам: ДСТУ 44З6:2005 - Ковбаси BapeHi,
сосиски, сардельки, хлiби м'яснi, ТУ У 1 0. l -2 46З l2З9 4-00 | :20 12.

J. Сардельки
молочнi
вищого сорту

400 кг Сардельки за якiстю повиннi бути вищого Гатунку. BapeHi ковбаснi вироби з
однорiдним фаршем, якi не мiстять шматочкiв шпику. Запах i смак
ковбасних виробiв повинен бути властивим для даного виду виробу, колiр
фар.у мае бути властивим для конкретного виду ковбас (вiд свiтло-
рожевого до темно-червоного), без сiрlл< пltям. Консистенцiя - еластична, не
рpD(ла, соковита. Залишки TepMiHy зберiгання на момент постzlвки продуктiв
повинен бути не менше 90Уо до загального TepMiHy зберiгання. Без ГМО.
Якiсть повинна вiдповiдати вимогам: ДСТУ 44З6:2005 - Ковбаси BapeHi,
сосиски, сардельки, хлiби м'яснi, ТУ У 1 0. 1 -2 46З l2З9 4-00 1 :20 12.

5. Розмiр бюджетного призначення на2022 piK: 314 000,00 грн. з ПДВ.

6. Очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi на,2022 piK : 314 000,00 грн. з ПДВ.

7. Обrрунтування очiкувано[ BapTocTi предмета закупiвлi: Очiкувана BapTicTb
пРеДМеТа закупiвлi сформована на пiдставi аналiзу середньо ринкових цiн на м'ясопродуктiв
за перiод грудня 202tр,, та з врахранням ПДВ,

лъ Назва OpieHToBHa
цiна за кг з
пдв

кlлькlсть Загальна сума
з ПДВ

l Ковбаса напiвкопчена першого
сорту

1б0,00 700 кг 112 000,00

2. Сосиски молочнi вищого сорту 110.00 1400 кг 154 000,00
Сардельки молочнi вищого сорту 120.00 400 кг 48 000.00

Загалом: з 14 000,00

уповноважена особа Анна кУЗЬ

J l (Z Lo\l;>,


