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

Визначення замовником кількісних, технічних, якісних характеристик та очікуваної 
вартості предмету закупівлі ДК 021:2015 18822000-7 Кросівки «Кросівки»

Визначення замовником очікуваної вартості предмету закупівлі ДК 021:2015 
18822000-7 Кросівки «Кросівки» 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 Кросівки 18822000-7 - 
Кросівки 415 пар

61001, Україна, 
Харківська обл., 
Харків, майдан 

Захисників України, 3.
30.08.2021

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

Кросівки чорного кольору клейового методу кріплення підошви складаються з 
кованої союзкі, накладеної кованої деталі ділянці носка берца складаються з взуттєвої 
тканини водовідштовхувальними властивостями підвищеної міцності. На тканину 
пришиваються шкіряні деталі берець які служать одночасно деталлю надблочніка для 
кріплення шнурка, накладного задника з натуральної шкіри, м’якого канта (подушки) 
навколо ноги з тканини, язички з тканини з пришитим шкіряним елементом для захисту 
ноги. Верх кросівок складається з натуральної гидрофобной шкіри (замші) з 
водовідштовхувальними властивостями. Спеціальної взуттєвої тканини підвищеної міцності 
чорного кольору щільністю 10000. (мал. 1, 2, 3).



мал. З

Всередині носок кросівка посилений деталлю з термопластичного нетканого 
матеріалу (гранітоль), яка фіксує і зміцнює форму носка взуття, Задник кросівка всередині 
також посилений деталлю з термопластичного нетканого матеріалу (гранітоль) який 
підсилює і зміцнюючи форму задника а також перешкоджає передчасному зносу взуття.

Деталі накладного носка, союзкі, задника кріпляться двома паралельними рядками 
підблочника, накладні деталі берець. язичок, м'який кант (подушка), внутрішні і зовнішні 
шви кріпляться одним рядком.

Для кріплення швів використовується синтетична армована нитка підвищеної 
міцності на механічні пошкодження і розрив.

Всередині кросівок використовується двошарова підкладка з підвищеною стійкістю 
до зносу, кросівки комплектуються ортопедичною устілкою з спіненого поліуретану, який 
сприяє зняття навантаження зі стопи і забезпечать зручну амортизацію при ходьбі або бігу. 
Підошва виготовлена з термо елако-пласта, з елементом додаткового захисту шкарпетки і 
п'яткової частини від механічних пошкоджень.

Має малюнок протектора і виготовлена так щоб створювати амортизацію стопи під 
час руху. (мал. 4).

мал. 4
Кросівки мають бути виготовлені на промисловому обладнанні, швейні машинки, 

преса для приклеювання підошви, преса для розкрою верху взуття.
Взуття в парі повинна бути однакового розміру, кольору, структури матеріалів, 

повноти, добре відформована, без складок, марщін, плям, всі однакові деталі повинні бути 
однаковими по щільності, товщині, формі, розміру.

Виробник гарантує відповідність якості кросівок вимогам даного опису при 
дотриманні умов транспортування та зберігання протягом одного року з дати поставки 
продукції замовнику та протягом шести місяців з дати початку експлуатації.

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.

Кросівки ФОП Афанасьев Володимир 
Іванович 870,00

Кросівки ФОП Духно Олексій 
Вадимович 910,00

Кросівки
ФОП Воліков Сергій 

Миколайович 840,00

1. 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 
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 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.

2. Визначення очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі.
2.1. 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 ,

Ц„, - очікувана ціна за одиницю;

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

К кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформаці

2.2. Розрахунок очікуваної вартості товару вказаним методом:

873,33=(870,00+910,00+840,00)/3

ПРОПОНУЮ:
Визначити очікувану вартість предмету закупівлі за кодом ДК 021:2015 18822000-7 - 

«Кросівки» у розмірі 873,33 (вісімсот сімдесят три гривніЗЗ копійки) з урахуванням ПДВ за пару, 
загальну кількість 415 пар. очікуваною вартістю 362431,95 (триста шістдесят дві тисячі 
чотириста тридцять одна гривня 95 копійок) з урахуванням ПДВ.

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


