
Обrрунryвання технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, РОЗМiРУ
бюджетного призначення, очiкуваноi BapTocTi предмета закУпiВЛi

(вiдповiдно до rrункту 41постанови КМУ вiд 11.10.2016 JЮ 710 <Про ефективне викориСТанНЯ

державних коштiв> (зi змiнами))

м. Тернопiль к26> сiчня 2022р.

1. Найменування, мiсцезнаходженЕя та iдентифiкацiйний код замовника в

€диному державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та
громадських формувань, його категорiя: ,щержавний професiйно-технiчний навчальний

,u*uд кТернопiльське вище професiйне r{илиtце ресторанного cepBicy i торгiвлi>; пр. С.

Бандери, З2; код едрпоУ _ 02547688; категорiя замовника - юридична особа, яка

забезпечуе потреби держави або територiальноi громади.

2. Назва предмета закупiвлi iз зазначеЕням коду за €диним закупiвельним
словником (у разi подi.lry на лоти Taki вiдомостi повиннi зазначатися стосовно кожноfо
лота) та назви вцповiдних кпасифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета
закупiвлi (лотiв) (за наявНостi): М'ясо - Код дк021:2015:15110000- 2 (Фiле курки

охолоджене - Код дк 021:2015:15112|з0-6 - Курятина; Серче куряче охолоджене - Код ДК
021:2015:15112130-6 - Курятина; Печiнка куряча охолоджена Код дк 021:2015:151121з0-6 -
Курятина; Лопатка свинна охолоджена - Код дк 021:2015:15113000-3 - Свинина; Задня

частина свинна охолоджена _ Код ДК 021:2015:151 13000-3 _ Свинина)

3. Вид закупiвлi та iдентифiкатора закупiвлi: Переговорна процедура UA-2022-0|-
27-0тз648-ь

4. Обrрунryвання технiчних та якiсних характеристик предмета заIсупiвлi:

Кiлькостi необхiднОго товарУ визначено на пiдставi ана_пiзу використання (споживаrlня)

м'яса за перiод 2020-202I року.

Вимоги до предмета закупiвлi
М'ясо повинно бути свiже охолоджене.
Поверхля фiле мае бути без шкiрки, без слизу, суха; колiр тушки блiдо-

рожевий; м'язова тканина щiльна, цружна, цри надавJIюваннi пальцем
ямка, що утворюеться, швидко вирiвнюеться; м'ясо без cTopoHHix запахiв;

тушки не повиннi мати зryсткiв KpoBi i дiлянок, в якi просочилася жовч. Не

доttускilються дрiбнi шматки та обрiзки.
Колiр коричневий або червоно-корцчневий. Не дозволяеться товар, який
втратив типове забарвлення поверхнi з розрiзами i розрlшами. Без
cTopoHHix присмакiв та запахiв. Товар не повинен мiстити генетиЕIно

модифiкованих органiзмiв, антибiотикiв. Тара та упаковка повиннi бути
iалiв дозволених для ви

За зовнiшнiм виглядом мае бути чиста, без кров'яних зryсткiв,
лiмфатичнlл< вузлiв, зв'язок, жиру, патологiчних змiн, без

запахiв. Колi невий або невии.

М'ясо повинно бути свiже охолоджене.
По зовнiшньому вигляду м'ясо повинно бути без зryсткiв KpoBi, з чистою

поверхнею, зовнiшня поверхня суха, не завiтрена, жировий шар не повинен
виступати за м'язову тканину бiльше нiж на 1 см, внутрiшня поверхня
чиста, без зryсткiв KpoBi, без льодяноТ глазурi та cHiry. По консистенцiТ м'ясо

повинно бути пружнiм та еластиtIним, з видаJIеною сполу{ною та кiстковою
частиною. Не до частки та
М'ясо повинно бути свiже охолоджене.
По зовнiшньому вигляду м'ясо повинно бути без зryсткiв KpoBi, з чистою

поверхнею, зовнiшня поверхня с}ха, не завiтрена, жировий шар не повинен

виступати за м'язову тканину бiльше нiж на 1 см, внутрiшня поверхня

чиста, без зryсткiв KpoBi, без льомноi глазурi та cHiry. По консистенцiТ м'ясо

првинно бути пружнiм та еластшIним, з видаленою сполучною та кiстковою

частиною. Не частки та

залишкiв
cTopoHHix

Фiле курки
охолоджене

Лопатка
свинина
охолоджена

Задня частина
свинина
охолоджена

5. Розмiр бюджетного призначення gа2022 piK: 302 450,00 грн. без ПДВ.

лъ Назва кiлькiсть
1 l000 кг

2. Серuе куряче
охолоджене

400 кг

з. Печiнка
к}ряtIа

270 кг

4. 500 кг

5. 500 кг



i.

6. Очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi на2022 piK : 302 450,00 грн. без пдв.

7. Обrрунтування очiкуваноi BapTocTi предмета ,u*yrri*rri: Очiкувана BapTicTb

предмета закупiвлi сформована на пiдставi аналiзу ринку цiн за перiод грулень2021 р та
сiчень 2022 р.

N9 Назва OpicHToBHa
цiна/кг з

пдв

кlлькlсть Загальна сума з

пш

l Фiле кчрки охолоджене 125,00 1000 кг 125 000,00

2. Серце кyряче охолоджене 75,00 400 кг з0 000,00

J. Печiнка куряча охолоджена 85,00 270 кг 22950,00

4. Лопатка свинна охолоджена 120,00 500 кг 60 000,00

5. Задня частина свинна охолоджена 129,00 500 кг 64 500.00

Зага,rом: з02 450,00

уповноважена особа Анна кУЗЬ


