
Додаток 1
до рапорту про закупівлю 
в ід __.__.2021

Визначення замовником кількісних, технічних, якісних характеристик та очікуваної 
вартості предмету закупівлі ДК 021:2015 18410000-6 Спеціальний одяг «Костюм

спортивний»
Визначення замовником очікуваної вартості предмету закупівлі ДК 021:2015 

18410000-6 Спеціальний одяг «Костюм спортивний» 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 Костюм
спортивний

18410000-6 
Спеціальний одяг 
/М і г  Ю^Ч

С «ср**и& 4,'І6С&н*(7*м<

415
компле

ктів

61001, Україна, 
Харківська обл., 
Харків, майдан 

Захисників України, 3.
30.08.2021

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

Костюм спортивний повинен відповідати згідно технічних вимог Головного 
управління відділу речового забезпечення управління тилу логістики Національної гвардії 
України №60 від 15.10.2019 року https://drive.google.eom/fi1e/d/lЕе50гіА0Ьрш2хКсіКТуРу1і- 
д8В1ГУШУх45/уіе\у. Інші зміни та доповнення заборонені.

3. 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 
комплект, 

грн.

Костюм спортивний ФОП Воліков Сергій 
Миколайович 850,00

Костюм спортивний ФОП Власова Світлана 
Євгеніївна

880,00

Костюм спортивний ФОП Ковальова Марина 
Анатоліївна

860,00

4. Визначення вимог до умов поставки і оплати.
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

https://drive.google.eom/fi1e/d/l%d0%95%d0%b550%d0%b3%d1%96%d0%900%d0%ac%d1%80%d1%882%d1%85%d0%9a%d1%81%d1%96%d0%9a%d0%a2%d1%83%d0%a0%d1%831%d1%96-


зв'язком, електронною поштою тошо. 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 30.08.2021 року.
Поставка товару здійснюється Постачальником впродовж 3 (трьох) календарних днів 

з моменту подання Покупцем заявки.
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 10 (десяти) банківських 
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.

5. Визначення очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі.
5.1. 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 + ... + Цк) / К,

Ц„, - очікувана ціна за одиницю;

Ц,, 11,. ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних умов:

К кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформаці

5.2. Розрахунок очікуваної вартості товару вказаним методом:

863,33=(850,00+880,00+860,00)/3

ПРОПОНУЮ:
Визначити очікувану вартість предмету закупівлі за кодом ДК 021:2015 18410000-6 

Спеціальний одяг «Костюм спортивний» у розмірі 863,33 (вісімсот шістдесят три гривні 
33 копійки) з урахуванням ПДВ за штуку, загальну кількість 415 комплектів, очікуваною вартістю 
358281.95 (триста п'ятдесят вісім тисяч двісті вісімдесят одна гривня 95 копійок) з 
урахуванням ПДВ. ^

Микола БОЙЧУК
Т.в.о. начальника речової служби 
старший лейтенант
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