
.Щодаток 1

РIЧНИЙ ПЛАН
закупiвель па 2022 piK . , '' 

" 
,

l.НайменуваIIня за}{овЕика: ,Щержавний професiйно-технiчний навчальвий заклад,

<<TepнoпiлЬсЬкеBиЩепpoфeciйнeyчиЛиЩepeсTopElннoгoсеpвicyiтopгiвлi>

1.1.Мiсцезнаходження зzlмовника:46002, УкраiЪа, Тернопiльська обл., м. Тернопiль, fip1.

С. Бандери 32
:

1.2. Iдентифiкацiйний код зчIмовника в единому державному peecTpi юрид{чних,осiб,

фiзи.пlи* о.iб - пiдприемцiв та громадських формуваяь: 02547688 , ]., ,,]:
1.3.Категорiя замовника: юридична особа, яка забезпечуе потреби держ.lвИ u69.

територiальноiгромади. . 
,,

2. Назва предмета закупiвлi iз зазначеНням коду за Сдиним закупiвельЕим словником (у

разi подiлу на лоти TaKi вiдомостi повиннi зазначатися стосовно кOжного лота) т& tl&зви,

вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета закупiвлп (лотtв) (за
, 

"*""ocTi): ЩК oztbots:O9310000-5 Електрична енергiя (Ллот Nчl-Ел_октричнаенёргiЯ для
навчЕIльного корпусу м. Тернопiль, пр. С. Бандери З2; виробнича маЙСТеРНЯ М:,

Тернопiль, пр. С. Бандери 32; iдальня м. Тернопiль, пр. С. Бандер' ?r' КоТ9ЛЬЦlI ,М.:

Тернопiль, вУл. Лозовецька 22. Лот Ns2 - Електрична енергiя для Гlртожиткiв м.

Тернопiль, пр. С.Бандери 28, вул. Лозовецька22.)

: З.РозмiР бюджqтногО призначення таlабо очiкувана BapTicTb предмета' .u*yrri*i,.:

Лот Nsl-Електрична енергiя для навчального корпусу, виробнича майстерня,tiдаJlьня,

ЛoтJt2-ЕлектpичнaeнеpгiяДляГypтoжиткiв.168000,00zpн.зП,ЩB,]
" ,, ': .'

4.Код економiчноi класифiкацii видаткiв бюджету (длrя бюджетних коштiв):22il4 ' ', ]',

5.Вид закупiвлi : вiдкритi торги

5.1.Орiентовний початок проведення: <16> листопада 2021 року. i 
,

Г.С. Чорна

В.Р. Комендат

Голова тендерного KoMiTery бсВll,и

кýtЁщ

il{Ё-у'.ýý"э

Секретар тендерного



/ ,.

Додаток 1

РIЧНИЙ IIЛАН
закупiвель на 2022 piK

i.НаiIlrенl,вання замовника: !ержавний професiйно-технiчний навчальний заклад
.Тернопi.lьське вище професiйне училиtце ресторанного cepBicy i торгiвлi>

1.1.\4iсцезнаходження замовника:460а2, Украiна, Тернопiльська обл., м. Тернопiль, пр.

С. Банrери 32

1.2. Iдентифiкачiйний код замовника в Сдиноп,tу державному pe€cTpi юридичних осiб,

фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань:02547688

1.3.Категорiя замовника: юридична особа, яка забезпечуе потреби дерЖави або
територiа,чьноi 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 назв}J

вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета закупiвлi (.тroTiB) (за

наявностi): ЩК 021:2015:09310000-5 Електрична енергiя (Лот Nчl-Електрична енергiя для
навчального корпусу NI. Тернопiль, пр. С. Бандери З2; виробнича майстерня м.

Тернопiль, пр. С. Банлери 32; iда,тьня м. Тернопiль, пр. С. Бандери 28; ксlтельня М.

Тернопiль, вул. Лозовецька 22. Лот J\b2 - Електрична енергiя для Гуртожиткiв пr.

Тернопiль, пр. С. Бандери 28, вул. Лозовецька22.)

3.Розмiр бюджетного призначення таlабо очiкувана BapTicTb предмета зак}/пiвтi,
663000,00 грн. з ПДВ,

Лот NЪl-Електрична енергiя для навчаJIьного корпусу, виробнича майстерня, iдыlьня,

котельня - 495000,00 zpH. з ПЩВ.
Лот NЬ2 - Електрична енергiя для гуртожиткiв - 168000,00 zpH. з ПflВ.

4.Код економiчноi класифiкацiТ видаткiв бюджету (лля бюджетних коштiв):2274

5.Вид закупiвлi : вiдкритi торги

5.1.Орiентовний початок проведення: <02> грудня 2021 року.

Го.пова тендерного комiгету
Г.С. Чорна

Секретар тендерного KoMiTery
В,Р. Комендат

#,к$Щdй



ЗМIНИ ДО РIЧНОГО ПЛАНУ
закупiвель на 2022 piK

1,Найменування за^ловника: !ержавний професiйно-технiчний навчальний закJIад<Тернопiльське вище професiйн. ййщ" |".rорuпrrrого cepBicy i торгiвлi>

a ,j;}#1ir'!."*ОО*еННЯ 
ЗilN,IОВНИКа:46002, УкраiЪа, Тернопiльська обл., м. тернопiль, пр.

1,2, Iдентифiкацiйний код зilмовIIика в €ди:rому державIIому peecTpi юридичних осiб,фiзи*rих осiб - пiдприемцiв та громадських бор*уuа"u , iiъцтввв
1,3,Категорiя зtl^{овника: юридична особа, яка забезпечуе потреби доржави аботериторiальноi громади.

2. Назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за единим закупiвельним словником (уразi подilry Еа лоти TaKi вiдомостi повиннi зазнЬчати." .ro.ou*ro кожного лота) та IIiввивiдповiднИх класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета закупiвлi (лотiв) (за, Наявностi): дК 021:2015:0gjtoooo-s Електричн" ;;р; (Електрична енергiя дJUI
-э

НаВЧЕlЛЬНОГО КОРПУСУ М, ТеРН_ОПiЛЬ, ПР. 9. Бандери 32; 
""рооrr""а ,Й.r"ро м.Тернопiль, пр, С, Бандери 3j; iдальня м. Тернопiль, пр. С. Бандер п 28; котельIUI м.Тернопiль, вул. Лозовецька 22..)

З,Розмiр бюджетного призначення таlабо очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi:495000,00 |рЕ.з ПДВ.

4,КОД еКОНОМiЧНОi КЛаСИфiКацii видаткiв бюджету (для бюджетЕих коштiв):2274,
5,ВидзакУпiвлi:щ
5,1,Орiентовний початок проведенн я: <<20>>грудЕя 2021 року.

Голова теIцерного ком
Г.С. Чорна

Секретар тендерного
В.Р. Комендат

ffi
W

/



Додаток 2
ЗМIНИ ДО РIЧНОГО ПЛАНУ

закупiвель на 2022 piK

1,НайменуванЕя замовника: ,Щержавний професiйно-технiчний навчальний закJIадкТерпопiльське вище професiйн. йо"щ. ресторанЕого cepBicy i торгiвлi>

a.,l}#r';'"*ОО*еННЯ 
ЗаI\4ОВНИКа:46002, УКРаТна, Тернопiльська обл., м" тернопiль, пр.

1,2, Iдентифiкацiйний код заj\4овIIика в единому державIIому peecTpi юридичних осiб,фiзи,пrих осiб - пiдприемцiв та громадських формувань :02547688
юридична особа, яка забезпечуе потреби держЕlви або

1.3.Категорiя зап4овIIика:
територiа-тlьноi громади.

2. Назва предмета закупiвлi iз зазначеннJIм коду за €диним закупiвельним словIIиком (уРаЗi ПОДiЛУ На ЛОТИ TaKi ВiДОМ".;i;;;;;"i зазнЪчатиJ-."о"о"пrо кожного лота) та нч}звивiдповiдних класифiкаторiв 
"p"or.ru .*упiвлi i ча"rин oo.*""u закупiвлi (лотiв) (заЕ/ HMBHocTi): дк 021:2015:0qjtoooo-s Електричн1 

-й; 
(Електрична енергiя дляГуртожиткiв м, Тернопiль, пр. С. Ъ*д.р" 28, вул. Лозовёцьк а22.)

?JЙ'Й',ЪrffJТЁХН: 
ПРИЗНаЧеННя таlабо очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi:

4.Код економiчноi класифiкацii видаткiв бюджету (для бюджетних коштiв):22745.Видзакупiвлi:Щ
5.1.Орiентовний початок проведення: к20> |рудня 2021 року.

Г.С. Чорна

Секретар тендерного
В.Р. Комендат

ffi



/
РШНИИ ПЛАН

закупiвель на 2022 piK

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

1.1.Мiсцезнаходження замовника:46002, Украiна, 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 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): М'ясо - Код ДК021:2015:15110000- 2 (Фiле курки охолоджене - Код ДК
021:20t5:|51 12130-6 - Курятина; Серце куряче охолоджене - Код ДК 021:2015:15112130-
6 - Курятина; Печiнка куряча охолоджена Код ДК 021:2015:15112130-6 - Курятина;
Лопатка свинина охолоджена - Код ДК 021:2015:15113000-3 - Свинина; Задня частина
свинина охолоджена - Код ДК 021:2015:15113000-3 - Свинина)

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

5.Вид закlтliвлi : вiдкритi торги

5.1 .Орiентовний початок проведенн я: <<2|>> грудня 2021 року.

Голова тендерного ко
Г.С. Чорна

Секретар тендерного
В.Р. Комендат

закупiвлi:

€"ъ?.::!", j
,ýpy""';,"]i{;'*K,*a

"./.*.'l,rl",]]"." \Ъ.1
,lu,.:"s-],, i:*,fr-:i \1
эЁ Бt |ю\5{l ,; J:

a;:j" *;
_О :"ryао.lЕхнlчн$i'Y ъ

f#li'i"ё_u_,"}



РШНИЙ ПЛАН
закупiвель на 2022 piK

ё

1.Нйменування за},Iовника: ,Щержавний професiйно-технiчний навча-ltьний заклад
<Тернопiльське вище професiйне училище ресторанного cepBicy i торгiвлi>

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

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

1.З.Категорiя зЕtмовника: юридична особа, яка забезпечус потреби держави або
територiальноi громади.

2. Назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за единим закугriвельним словником (у

разi подiлу на лоти TaKi вiдомостi повиннi зазначатися стосовно кожного лота) та н€Lзви

вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета закупiвлi (лотiв) (за
наявностi): М'ясопродуктiв (Ковбаса напiвкопчена першого сорту - Код ДК
02I:2015:|5131130-5 Ковбаси; Сосиски молочнi вищого сорту - Код ДК
021.:2015 15131|20-2 - Ковбаснi вироби; Сардельки молочнi виlцого сорту - Код ДК
021 :2015: 1513 1 |20-2- Ковбаснi вироби;) 15130000-8

3.Розмiр бюджетного призначення таlабо очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi:
314000,00 грн. з ПДВ.

4.Код економiчноi класифiкацiТ видаткiв бюджету (для бюджетних коштiв): 2230

5.Вид закупiвлi : вiдкритi торги

5.1,Орiентовний початок проведення <<21,>> грудня 2021 року.

Голова тендерЕого ком
Г.С. Чорна

Секретар тендерного
В.Р. Комендат

effia]".-Ч"r-'yy$#ffi
{f.f.;S" 

----S'iй!f +l j*--,$J; )i;:",i,,h L]ffj /; ,;;

fftт{*л#й

К;"l",уЧ}}


