
Додаток 1
до рапорту про закупівлю 
від 03.02.2022

Визначення замовником кількісних, технічних, якісних характеристик та очікуваної 
вартості предмету закупівлі ДК 021:2015 90920000-2 Послуги із санітарно-гігієнічної 
обробки приміщень «дератизація, дезінсекція».

Визначення замовником очікуваної вартості предмету закупівлі ДК 021:2015 
90920000-2 Послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень «дератизація, дезінсекція» 
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

номенклату
рної
позиції,
переліку
послуг або
робіт

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

Кількіс
ть

Од.
вимір

Місце поставки чи 
місце надання послуг 
або робіт

Строк
поставки
товару,
надання
послуг,
або робіт

1 дератизація 90923000-3 
Послуги 3 

дератизації

1 послуг
а

61001, Україна, 
Харківська область, 
Харків, МАЙДАН 

ЗАХИСНИКІВ 
УКРАЇНИ, будинок 3; 

62532, Харківська обл., 
с. Верхня Писарівка, 
вулиця Рубіжанська, 

17

до
31.12.2022

2 дезінсекція 90922000-6 
Послуги 3 

боротьби зі 
шкідниками

1
послуг

а

2. Формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних 
характеристик.
Виконавець повинен надати Замовнику Послуги, якість яких відповідає умовам ДСТУ, 

ТУ та іншим вимогам законодавства щодо якості такого роду/виду Послуг. Документи, що 
засвідчують якість Послуг, повинні бути складені у порядку, визначеному чинним 
законодавством. Якщо вказані документи не передані та/або передані із порушенням 
зазначених вимог, то Виконавець зобов'язаний не пізніше 10-денного строку з дати 
закінчення надання Послуг надати Виконавцю вказані/виправлені документи. Виконавець 
гарантує якість наданих Послуг в цілому. У разі надання неякісних Послуг Виконавець 
повинен надати Послуги належної якості за свій рахунок протягом 14 робочих днів з 
моменту отримання повідомлення від Замовника. Замовник повідомляє Виконавця про 
невідповідність наданих Послуг за кількістю та якістю протягом 7 робочих днів з моменту 
надання Акту здачі-приймання наданих Послуг і проведення вхідного контролю, з 
оформленням документів відповідно до законодавства України. Об'єкт надання послуг для 
усунення виявлених недоліків та/або визначення причин втрати якості наданих Послуг



(наявності дефектів) транспортується силами та за рахунок Виконавця. Будь-які витрати 
Замовника, пов'язані з усуненням виявлених недоліків та/або визначенням причин втрати 
якості наданих Послуг (наявності дефектів) відшкодовуються Виконавцем Замовникові у 
повній мірі не пізніше 5 (п'яти) календарних днів з моменту подання Замовником такої 
вимоги.

3. Аналіз ринку.
З метою проведення даної закупівлі, квартирно-експлуатаційною службою Академії 

розрахунок очікуваної вартості послуг здійснюється на підставі визначення середньої 
вартості виходячи із 3 цінових (комерційних) пропозицій, що направили на адресу Академії 
надавачі послуг у даній сфері.

3.1. ТОВ ПП Ліквідатор надав пропозицію, а саме:
-дезинсекція 3,75 грн. за 1 кв.м.;
-дератизація 3,00 грн. за 1 кв.м.;
3.2. ТОВ ППД МЕДИК надав пропозицію, а саме:
-дезинсекція 4,00 грн. за 1 кв.м.;
-дератизація 3,50 грн. за 1 кв.м.;
3.3. ТОВ МЕДИЧНА ДЕЗИНФЕКЦІЯ надав пропозицію, а саме:
-дезинсекція 4,50 грн. за 1 кв.м.;
-дератизація 4,00 грн. за 1 кв.м.;

4. Визначення вимог до умов надання послуг і оплати.
4.1. Розрахунки за надані Послуги здійснюються після факту їх надання належним 

чином, на підставі Акту здачі-приймання наданих Послуг шляхом перерахування коштів на 
розрахунковий рахунок Виконавця, з відстрочкою платежів до 10 календарних днів. 
Розрахунки здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідно та в 
межах виділених асигнувань і кошторисного призначення на цю закупівлю. Обслуговуючий 
банк Замовника: Державна Казначейська Служба України. Оплата здійснюється по мірі 
надходження коштів з бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань на даний 
предмет закупівлі. У випадку затримки бюджетного фінансування, розрахунок за надані 
Послуги здійснюється протягом 7 банківських днів з дати отримання Замовником 
бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

5. Місце надання послуг: 61001, Україна, Харківська область, Харків, МАЙДАН 
ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ, будинок 3; 62532, Харківська обл., с. Верхня Писарівка. вулиця 
Рубіжанська, 17

6. Строк надання послуг до 31.12.2022.
1. Визначення очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі.
1.1. Метод визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі 

визначається на підставі цін попередніх закупівель, розраховується за такою формулою:

Ц0д = ((Ці +. . .  + Цк) / К+(Ц, +. . .  + Ц к)/ К)*Кп

Ц,„ очікувана ціна за одиницю;

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

К кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації;

Кп кількість послуг

ЇСкм кількість квадратних метрів

321 223,40 = ((3.75+4.00+4.50)/3)*Ккм+(3.00+3.50+4.00)/3*Ккм)* 10



ПРОПОНУЮ :
Визначити очікувану вартість предмету закупівлі за кодом ДК 021:2015 90920000-2 

Послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень «дератизація, дезінсекція», очікуваною 
вартістю 321 223 (триста двадцять одна тисяча двісті двадцять три) грн. 40 коп. виходячи із 
розрахованої вартості.

Т.в.о. начальника квар ної служби
майор
03 .02.2022 р.

Артем АЛИСИМЕНКО


