
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення 

закупівлі М’ясо (Лопатка свинна охолоджена, філе куряче охолоджене) 

код ДК 021:2015-15110000-2 –«М’ясо» 

 1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: Запит ціни 

пропозиції Prozorro Market : UA-2023-01-24-012511-a 

2. Найменування предмету закупівлі: М’ясо (Лопатка свинна охолоджена, 

філе куряче охолоджене) код ДК 021:2015-15110000-2 –«М’ясо» 

3. Код ДК 021:2015-15110000-2 –«М’ясо» 

4. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:  

Найменування товару Од.вим. Кількість 

Лопатка свинна охолоджена  кілограм 300 

Філе куряче охолоджене кілограм 600 

 

5. Очікувана вартість закупівлі: Очікувана вартість закупівлі по даному 

предмету складає 132000,00 грн. (сто тридцять дві тисячі триста грн. 00 коп.) 

з ПДВ. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено 

відповідно до рекомендацій Наказу Мінекономіки від 18.02.2020 р. № 275 

«Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі» шляхом порівняння ринкових цін очікуваної вартості на 

підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про 

ціни, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, а також аналізу 

обсягів та інформації про аналогічні закупівлі розміщені на сайті 

https://prozorro.gov.ua. 

 

 6. Найменування замовника: Відокремлений структурний підрозділ 

«Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя». 

 

7. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02549121.  

8. Місцезнаходження замовника: 46024, Україна, Тернопільська область, 

місто Тернопіль, вулиця Генерала М.Тарнавського, 7.  

9. Вид предмета закупівлі: закупівля товару.  

10. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: по 31 грудня 

2023.  

https://prozorro.gov.ua./


11. Детальний опис предмету закупівлі і технічні та якісні  вимоги до товару:  

 

№  

з\п 
Найменування Технічні характеристики 

Кількість,  

кг 

1 

Лопатка 

свинна 

охолоджена  

Оцінка якості - ДСТУ 4590:2010 

 М'ясо свинини (свіжо- охолоджене), 1 категорії, 

м’якуш, не жирний, без кістки, отриманий тільки з  

лопаткової частини туш, зачищених від сухожилок і 

грубих поверхневих плівок. Краї зарівнянні, без 

бахромок. Поверхня чиста, незавітрена, без 

ослизнення. Колір від рожевого до червоного. 

Наявність хрящів і дрібних кісточок не 

допускається. Консистенція пружна і еластична 

тобто ямочка, яка утворилася після натискання 

пальцем на м'ясо, швидко зникає. Запах 

доброякісного м’яса, без стороннього запаху. Не 

допускається м’ясо кнурів. М'ясо має бути від забою 

здорової тварини. Не повинно бути залишків шкури, 

згустків крові, забруднень, не дозволяється завозити 

м’ясні обрізки. 

Фасування: вакуумна упаковка або пакети з 

полімерної плівки, розфасовано в картонні ящики. 

Товар повинен бути упакований таким способом, 

який дозволяє забезпечити збереження споживних 

властивостей і безпечність під час зберігання та 

транспортування. 

Термін зберігання: не менше 2 діб 

300 

2 
Філе куряче 

охолоджене 

Оцінка якості - ДСТУ 3143:2013  

 Філе куряче повинне бути (свіжо-охолоджене), 

вищого ґатунку, обезкровленими, на розрізі – не 

липке, зачищене від сухожиль і грубих поверхневих 

плівок 

Зовнішній вигляд: зовнішня поверхня чиста, суха, не 

завітрена. Консистенція без потемніння поверхні, без 

деформацій та без сторонніх запахів, колір м’яса, 

характерний для доброякісного м’яса, без 

крововиливів. М’язи пружні, еластичні. Повинне 

мати запах властивий доброякісному м’ясу птиці, 

без сторонніх запахів.  М'ясо повинно бути одержано 

600 



від забою здорової птиці. Фасування: вакуумна 

упаковка або пакети з полімерної плівки, 

розфасовано в картонні ящики. Товар повинен бути 

упакований таким способом, який дозволяє 

забезпечити збереження споживних властивостей і 

безпечність під час зберігання та транспортування. 

Термін зберігання: не менше 2 діб 

 

12. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): Покупець 

зобов'язується повністю оплатити вартість (ціну) переданої у його власність 

(поставленої) партії Товару протягом 10 банківських днів з моменту 

підписання сторонами накладної (видаткової накладної) на переданий у 

власність (поставлений) Товар, шляхом перерахування грошових коштів на 

банківський поточний рахунок Постачальника. 

13. Джерело фінансування закупівлі:  

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет  132000UAH 

 


