
Додаток 1 
до рапорту про закупівлю

1. Перелік назв номенклатурної позиції предмета закупівлі, переліку послуг або робіт:
№ Назва

номенклатур 
ної позиції, 
переліку 
послуг або 
робіт

Код товару чи
послуги,
визначеного
згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі.

Кіль кіст 
ь

Од.в
имір
юва
ння

Місце поставки чи 
місце надання послуг 
або робіт

Строк
поставки
товару,
надання
послуг,
або робіт

1

Горох

ДК 021:2015: 
15331130-7 — 

Квасоля, горох, 
перець овочевий, 
помідори та інші 

овочі

12 000 кг

61001, Україна, 
Харківська обл., Харків, 
майдан Захисників 
України, 3.
62532, Харківська обл., 
с.Верхня Писарівка, 
вулиця Рубіжанська, 17.

До
31.12.2022

2. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі:
Товар - Горох повинен бути без хімікатів та консервантів, стороннього запаху та смаку, без 
цвілі, плісняви, гнилі. Товар повинен відповідати ДСТУ.
Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару 
несе постачальник. ПОСТАВКА НЕ ЯКІСНОГО ТОВАРУ МОЖЕ БУТИ ПРИЧИНОЮ  
РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ раніше встановленого строку!
3. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі згідно наказу № 275 від 18.02.2020 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження 
примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», розраховувався за 
методикою визначення очікуваної ціни за одиницю, шляхом направлення не менше 3-х письмових 
запитів цінових пропозицій (електронною поштою) виробникам, офіційним представникам та 
дилерам або нацавачам послуг.
Цод = (ЦІ + ... + Цк)/К 
де:
Цод -  очікувана ціна за одиницю;
Ц І, Цк -  ціни,отримані від виробників, офіційних представників та дилерів або надавачами послуг.
К -  кількість цін.
А саме:

267 600,00 ~ (258 000,00+270 000,00+276 000,00)/3

1 .ФОП «Бєсова О.І» -  258 000,00 грн.
2.ФОП Руденко Г.В. -  270 000,00 грн.
3.ФОП «Беляева Л.М.» -  276 000,0 грн.

Таким чином, очікувана вартість з урахування середньоарифметичного 
значення масиву отриманих даних становить -  267 600,00 грн (двісті шістдесят сім 
тисяч шістсот гривень 00 копійок).

Начальник продовольчої служби 
підполковник


