
Щодаток 1

РIЧНИЙ ПЛАН
закупiвель на 2021 piK

l.Наfuленування замовника: ДПТНЗ (ТВПУ ресторанного cepBicy i торгiвлi,

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

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

фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань:0254]688

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

територiальноi громади.

2. Назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за Сдиним закупiвельним словником (у

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

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

наявностi):код 09310000-5 Електрична енергiя за дК 021:2015 €диного

закупiвельного словника

З.Розмiр бюджетного призначення та"/або очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi: 58800,00

грн.

4.Код gкономiчноi класифiкацii видаткiв бюджету (для бюджетних коштiв): кЁкв _2273.

5.Вид закупiвлi: переговорна процедура закупiвлi (скорочена),

5.1.Орiснтовний початок проведення: 25 серпня 2021 року.
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Щодаток 1

1.Найменування замовника: .Щержавний професiйно-технiчний навчальний заклад
кТернопiльське виlце професiйне училище ресторанного cepBicy i торгiвлi>

1.1.Мiсцезнаходження замовника:46002. }'краiна, Тернопiльська обл., м. Тернопiль, пр.

С. Банлери 32

1.2. Iдентифiкацiйний код замовника в С:иному державному peecTpi юридичних осiб,

фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань:02547688

1.З.Категорiя замовника: юридиtIна особа, яка забезпечуе
територiальноi громади.

2. Назва предмета закупiвлi iз зазначенЕr{м коду за Сдиним закупiвельним словником Ф.i,
разi подiлу на лоти TaKi вiдомостi повиннi зазначатися стосовно кожного лота) тр назвs,i:
вiдповiдних класифiкаторiв предщ{ета закупiвлi i частин предмета закупiвлi (лотiв) (з*-.
наявностi): ДК 021 :2015:09120000-6 Газове паливо. a:

] ]:-

3.Розмiр бюджетного призflачення таlабо очiкувана BapTicTb предмета заriугriвлi:'

ЗМIНИ ДО РIЧНОГО ПЛАНУ
закупiвель на 2021piK
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Щодаток 1

РIЧНИЙ ПЛАН
закупiвель на 2021 piK

1.Найменування замовника: ЩПТНЗ кТВПУ ресторанного cepBicy i торгiвлi>

1.1.Мiсцезнаходження замовника:46002, м. Тернопiль, пр. С. Бандери, З2

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

1.3. Категорiя з.}мовника: юридична особа, яка забезпечуе потреби держави або
територiальноТ 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 назви
вiдповiдних класифiкаторiв предмета закуrriвлi i частин предмета закупiвлi (лотiв) (за
наявностi): М'ясо код .ЩК 021:2015:15110000-2 (Фiле курки охолоджене - Код ДК
02l:201'5:15112130-6 Курятина; Лопатка свинна охолоджена - Код Дк
02|:20|5:15113000-3 Свинина; Задня частина свинна охолоджена - Код Дк
021:2015:151 1З000-3 - Свинина)

3.Розмiр бюджетного призначення та/або очiкувана BapTicTb предмета
140000,00 грн.

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

5.вид закупiвлi :спрощена закупiвля

5.1.Орiентовний lrочаток проведенн я: <<|2>> серпня 2021 року

закчпlвлl:

уповноважена особа
ДПТНЗ (ТВIIУ ресторанного
cepBicy i торгiвлi кузь А. р.
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Щодаток 1

РIЧНИЙ ПЛАН
закупiвель на 2021piK

1.Найменування зап{овника: Щержавний професiйно-технiчний навчальний заклад
ктернопiльське вище професiйне гшлище ресторанного cepBicy i торгiвлi>

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

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

1.З.Категорiя замовника: юридична особа, яка забезпечуе 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 назви
вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета закупiвлi (лотiв) (за
наявностi) : ЩК 02 1 :2aI 5 :09 120000-6 Газове паливо.

3.Розмiр бюджетного призначення таlабо очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi:
484500,00 грн.

4.Код економiчноТ класифiкацii видаткiв бюджету (для бюджетнихкоштiв):2274

5.Вид закупiвлi : вiдкритi торги

5.1.Орiентовний rrочаток проведення: <08> вересня 2021 року

Голова
Г.С. Чорна

Секретар
В.Р. Комендатl
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Щодаток l,

РННИЙ ПЛАН
закупiвель на 202IpiK

1.Найменування зzlN,Iовника: ,Щержавний професiйно-технiчниЙ навчальниЙ заклаД

<Тернопiльське вище професiйне училище ресторанного cepBicy i торгiвлi>

1.1.Мiсцезнаходження зttмовника:4б002, УкраiЪа, Тернопiльська обл., м. Тернопiль, пр.

С. Бандери 32

1.2. Iдентифiкацiйний код замовника в Сдиному державному peecTpi юридичних ОСiб,

фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань:02547688

1.3.Категорiя зап,Iовника: юридична особа, яка забезпечус потреби дерЖ€IВи або

територiа-llьноi громади.

2. Назва lrредмета закупiвлi iз зазначенням коду за единим закупiвельним словником (у

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

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

наявностi): ДК 021:20|5:З9З10000-8 Обладнання для закладiв громадського харчуваннrI
(обладнання дJuI навчально-практичного центру),

З.Розмiр бюджетного призначення таlабо очiкувшrа BapTicTb предмота закупiвлi:
2629000,00 грн.

4.Код економiчноТ класифiкацii видаткiв бюджету (для бюджетних коштiв):2210;3З10

5.Вид закупiвлi : вiдкритi торги

5.1.Орiентовний початок проведення: <05> листопада 202l року.

Голова тендерного KoMiTeTy
Г.С. Чорна

Секретар тенде В.Р. Комендат
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Щодаток 1

Змiни до рiчного плану
закупiвель на 2021 piK

1.Найменування замовника: ДПТНЗ (ТВПУ ресторанного cepBicy i торгiвлi.

1.1.МiсцезнЕlходження заNdовника: 46002, м. Тернопiль, пр. С. Бандери, З2.

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

фiзи.пrих осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань: 02547688

1.З.Категорiя замовника: юридична особа, яка забезпечус потреби держЕ}ви або

територiальноi громади.

2. Назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за Сдиним закlтriвельним словником (У

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

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

наявностi): код 09120000-6 Газове паливо за ЩК 021:2015 €диного закупiвельного

словника

3.Розмiр бюджетного призначення та/або очiкувана BapTicTb предмета закУпiвлi:

3070767,00 грн.

4.Код економiчноТ класифiкацii видаткiв бюджету (для бюджетних коштiв): КЕКВ -2214.

5.Вид закупiвлi: переговорна процедура (скорочена) закупiвлi

5.1.Орiентовний початок проведенн", uj u .,ti.i;{Cn,\i;:t l 2021 року.

iTeTy Секретар тендерного KoMiTeTy

В.Р. КомендатГ.С. Чорна



,Щодаток 1,,

РIЧНИЙ ПЛАН ,

закупiвель на 2021, piK

' : | .: 11

1.Найменування замовника: ДПТНз (ТВПу рестораЕного cepBicy i торгiвлi> l ,''

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

1.2. ИентИфiкачiйнИй коД замовника в единоМУ державНому poecTpi юридичпих осiб, 
1

фiзишrиxoсiб-пiдпpиeмuiвтaгpoмаДськиxфopмyвaнь:02547688

1.3. Категорiя замовника: юридична особа' яка забезшечуе потреби держч}ви або,

,"р"rорi-"ноТгромади. , , ,],

2. Назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за Сдиним закlrпiвельним словн"-:уJI,

разi подiлу на лоти ,u*i uiдоrостi повиннi зазначатися стосовно кожного лота) та Irазви,,

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

наявностi): 45aS0000-6 - Iншi завершЙнi булiвельнi роботи (Капiтальний ремонт

примiщення будiвлi для облаштуваIIня навчtшьно-практичЕого цеЕтру з професii "Пекор"

,iЙоО, *u*""i., тiстообробних машин, кондитер

з.розмiр бюджетного призначення таlабо очiкувана вартiстъ предмета закупlвJIl:

1058850,00гpн.(oдинМлн.п,яTДесятвiсiмтис.вiсiмco,,,'й.""'.p".,00кoп)

4.Код економiчноi класифiкацiТ видаткiв бюджету (для бюлжетних коштiв): з|з2,

5.Вид закупiвлi :спрощена закупiвля

5.1.Орiснтовний початок 11роведенЕя: <10> листопада 2021 року

уповноважена особа

ДПТНЗ (ТВПУ ресторанного
cepBicy i торгiвлi

кузь А. р.

Щодаток 1


