
Додаток 1
до рапорту про закупівлю 
від __.2021

Визначення замовником кількісних, технічних, якісних характеристик та очікуваної 
вартості предмету закупівлі ДК 021:2015 39560000-5 Текстильні вироби різні 

«Нарукавний знак НА НГУ (кольоровий); Нарукавний знак НГУ (ТВ №12 вид 1); Знак
розрізнення «Курсант»»

Визначення замовником очікуваної вартості предмету закупівлі ДК 021:2015 
39560000-5 Текстильні вироби різні «Нарукавний знак НА НГУ (кольоровий); Нарукавний 
знак НГУ (ТВ №12 вид 1); Знак розрізнення «Курсант»» здійснюється відповідно до 
примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої 
наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 
18.02.2020 № 275.

1. Визначення потреби в товарах, роботах, послугах:
№ Назва 

номенклатурно  
ї  позиції, 
переліку 

послуг або 
робіт

Код товару, що 
найбільш е 

відповідає назві 
номенклатурної 
позиції предмета 

закупівлі.

Кількіс
ть

Од.
вимір

М ісце поставки чи місце 
надання послуг або робіт

Строк  
поставки 
товару, 
надання 

послуг, або 
робіт

1
Нарукавний 

знак НА НГУ 
(кольоровий)

39561132-6
Текстильні

нашивки 415 штук

61001, Україна, 
Харківська обл., 
Харків, майдан 

Захисників України, 3.
15.09.2021

2

Нарукавний 
знак НГУ 

(ТВ №12 вид 
1)

39561132-6 
Т екстильні 

нашивки 415 штук

61001, Україна, 
Харківська обл., 
Харків, майдан 

Захисників України, 3.
15.09.2021

3
Знак

розрізнення
«Курсант»

39561133-3
Знаки

розрізнення 3320 штук

61001, Україна, 
Харківська обл., 
Харків, майдан 

Захисників України, 3.
15.09.2021

2. Формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних
характеристик.

1) Нарукавний знак НА НГУ (кольоровий) до парадного, парадно-вихідного та 
повсякденного однострою складається з двох елементів: власне нарукавної емблеми та 
девізної стрічки.

Нарукавний знак виготовляється методом машинної вишивки. Основа нарукавного знаку 
виготовляється з костюмної тканини згідно з технічними вимогами на тканину костюмну 
камвольну напіввовняну №1 від 31.01.2018 та кольору «Rosin» складає круг розміром 90 х 
90 мм. із жовтим обрамленням, під обрамленням розміщений півколом золотистого кольору 
надпис «НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ».В центрі 
кола, розміщене жовтого кольору зображення променистої восьми кінцевої зірки, поверх 
якої розміщено Гренаду з полум’ям вгорі. В центрі променистої восьми кінцевої зірки 
вміщено зображення Герба міста Харків.

2) Нарукавний знак НГУ (ТВ №12 вид 1 виготовлюється згідно технічних вимог на
виготовлення нарукавних знаків Національної гвардії України, затверджених командувачем 
Національної гвардії України від 06.09.2017 року):
https://drive.google.eom /file/d/lFlrhNxz5DPqFrlzdCHTPT2H4 Lm3TgR-/view;

https://drive.google.eom/file/d/lFlrhNxz5DPqFrlzdCHTPT2H4


3) Знак розрізнення «Курсант» виготовляється з пластику золотавого кольору у 
вигляді рельєфного зображення круглого вінка, всередині - розгорнута книга, за якою на 
центральній осі вміщено зображення меча вістрям угору. На діагоналях емблеми - 
перехрещені смолоскипи. Зовнішня сторона,кріплення виконуєть гвинтовим методом. 
Розміри та зовнішній виглян знака “Курсант” повині відповідати малюнку

Д ІЛ  -  розміри предмета:

Зовнішній вигляд предмета:

Кожен знак розрізнення «Курсант» повинен пакуватися в пакет із поліетиленової 
плівки. Упаковані предмети пакуються по 50, 100 або 200 штук в картонні коробки. На кожній 
картонній коробці наклеюється ярлик, що містить такі дані: 

назва предмета;
найменування та позначення ТС Міноборони;
загальна кількість предметів;
номер та дата договору про закупівлю;
номер партії;
дата виготовлення;
назва підприємства-постачальника;



назва підприємства-виробника.
Ярлик повинен бути розміром 150 мм х 100 мм.
Маркування повинно виконуватися державною мовою.

Аналіз ринку.
З метою проведення даної закупівлі, речовою службою Академії розрахунок

очікуваної вартості товарів здійснюється на підставі порівняння ринкових цін:

Назва предмету закупівлі Назва виробника
Вартість товару за 

одиницю, 
грн.

ФОП Богаш Олександр Павлович 20,00

Нарукавний знак НА НГУ 
(кольоровий)

ФОП Воліков Сергій 
Миколайович 23,00

ФОП Абрашин 
Володимир Олегович 27,00

ФОП Богаш Олександр Павлович 20,00

Нарукавний знак НГУ (ТВ 
№ 12 вид 1)

ФОП Воліков Сергій 
М иколайович 23,00

ФОП Абрашин 
Володимир Олегович 26,00

ФОП Богаш Олександр Павлович 6,00

Знак розрізнення 
«Курсант»

ФОП Воліков Сергій 
М иколайович 8,00

ФОП Абрашин 
Володимир Олегович 10,00

3. Визначення вимог до умов поставки і оплати.
Оплата здійснюється в розмірі повної вартості Товару шляхом безготівкового переказу 

на поточний рахунок Постачальника, вказаний у реквізитах у цьому Договорі на підставі 
товарної накладної, виданої Постачальником на кожну окрему партію товару, підписаної 
уповноваженими представниками Сторін.

Покупець повинен сплатити поставлений товар не пізніше 30 (тридцяти) календарних 
днів з дати поставки Товару Постачальником.

Оплата здійснюється по мірі надходження коштів з державного бюджету в межах 
відповідних бюджетних асигнувань на даний предмет закупівлі. У випадку затримки 
бюджетного фінансування розрахунок за отриманий товар здійснюється протягом 15 
(п’ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на 
фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

Розрахунки здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідно 
та в межах виділених асигнувань і кошторисного призначення на цю закупівлю. 
Обслуговуючий банк Покупця: Державна Казначейська Служба України.

Поставка Постачальником товару здійснюється на підставі заявки, поданої Покупцем 
на адресу Постачальника за реквізитами, зазначеними у даному Договорі. Заявка може бути 
подана Покупцем за допомогою будь-яких засобів зв ’язку -  телефоном, факсимільним 
зв’язком, електронною поштою тощо. Заявка вважається отриманою Постачальником в день 
її подання Покупцем.



Постачальник зобов’язаний здійснити поставку товару Покупцю за власний рахунок за 
адресою: 61001, Україна, Харківська обл., Харків, майдан Захисників України З 

Строк поставки товарів: до 15.09.2021 року.
Поставка товару здійснюється Постачальником впродовж 3 (трьох) календарних днів з 

моменту подання Покупцем заявки.
4. Визначення очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі.
4.1. Метод визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі
визначити очікувану ціну за одиницю, як середньоарифметичне значення масиву 

отриманих даних, що розраховується за такою формулою:
Цод = (ЦІ + ... + Ц к ) / К ,

Цю - очікувана ціна за одиницю;

Ц„ Ц* ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних умов;

К кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформаці

4.2. Розрахунок очікуваної вартості товару вказаним методом:

1) Нарукавний знак НА НГУ (кольоровий) 23,34 =(20,00+23,00+27,00)/3
2) Нарукавний знак НГУ (ТВ №12 вид 1) 23,00 =(20,00+23,00+27,00)/3
3) Знак розрізнення «Курсант» 8,00 =(6,00+8,00+10,00)/3

9 686,10=415*23,34 
9 545,00=415*23,00 

26 560,00=3320*8,00 
45 791,10= 9 686,10+9 545,00+26 560,00

ПРОПОНУЮ :
Визначити очікувану вартість предмету закупівлі за кодом ДК 021:2015 39560000-5 

Текстильні вироби різні «Нарукавний знак НА НГУ (кольоровий); Нарукавний знак НГУ (ТВ 
№12 вид 1); Знак розрізнення «Курсант»» очікуваною вартістю 45 791,10 (сорок п ’ять тисяч


