
Додаток 1
до рапорту про закупівлю 
від 18.10.2021

Визначення замовником кількісних, технічних, якісних характеристик та очікуваної 
вартості предмету закупівлі панелей LED, прожекторів LED, світильників LED, 
відповідно ДК 021:2015 - 31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура

Визначення замовником очікуваної вартості предмету закупівлі ДК 021:2015 
«31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура» 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 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
Панель LED 
коло 12w 
4000КІР20

31524120-2 
Пастельні 

світильники
20 шт

61001. Україна. 
Харківська 
область. Харків. 
МАЙДАН 
ЗАХИСНИКІВ 
УКРАЇНИ, буд. 3

30.1 1.2021

2
Панель LED 
коло 18w 
4000К 1Р20

31524120-2 
Пастельні 

світильники
50 шт

61001. Україна. 
Харківська 
область. Харків. 
МАЙДАН 
ЗАХИСНИКІВ 
УКРАЇНИ, буд. 3

30.11.2021

3

Панель 
світлодіодна 
LED 40Вт 
6400К 
595*595мм

31524120-2 
Пастельні 

світильники
160 шт

61001. Україна. 
Харківська 
область. Харків. 
МАЙДАН 
ЗАХИСНИКІВ 
УКРАЇНИ, буд. 3

30.1 1.2021

4

Прожектор 
LED 100w 
6500К (LPE- 
100С)

31524120-2 
Пастельні 

світильники
20 шт

61001. Україна. 
Харківська 
область. Харків. 
МАЙДАН 
ЗАХИСНИКІВ 
УКРАЇНИ, буд. 3

30.1 1.2021

5

Світильник 
LED-595-19- 
4000K-36W- 
220V-3000L

31524120-2 
Пастельні 

світильники
52 ш г

61001. Україна. 
Харківська 
область. Харків. 
МАЙДАН 
ЗАХИСНИКІВ 
УКРАЇНИ, буд. З

30.11.2021



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

6

Світильник 
LED-595-30- 
4000K-36W- 
220V-3000L

31524120-2 
Пастельні 

світильники
131 шт

61001. Україна. 
Харківська 
область. Харків. 
МАЙДАН 
ЗАХИСНИКІВ 
УКРАЇНИ, буд. 3

30.11.2021

7

Світильник 
LED-595-19- 
6400K-36W- 
220V- ЗОООЕ

31524120-2 
Пастельні 

світильники
104 шт

61001. Україна. 
Харківська 
область, Харків, 
МАЙДАН 
ЗАХИСНИКІВ 
УКРАЇНИ. буд. 3__

30.11.2021

Товари, що постачаються повинні мати необхідні копії сертифікатів якості заводу- 
виробника, реєстраційне посвідчення або інший подібний документ, що підтверджує 
відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов'язковими на території 
України нормами і правилами та повинен бути оформлений відповідно до вимог 
законодавства України.

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

розрахунок очікуваної вартості товару здійснюється на підставі визначення середньої 
вартості виходячи із 3 цінових (комерційних) пропозицій, що направили на адресу Академії 
постачальники у сфері продажу даних товарів.

ТОВ «ФЕНІКСБУДКОМ» надав пропозицію вартістю 209 439.30 гри:
ФОГІ «Коваленко Г.О.» надала пропозицію вартістю 201 805.17 гри.
ФОП «Догомірецький І.В.» надав пропозицію вартістю 217 073.43 грн
4. Визначення вимог до умов надання послуг і оплати.
4.1. 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. 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.

4.2. Адреса поставки: 61001, Україна. Харківська область, Харків. МАЙДАН 
ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ, буд. З

4.3. Строк поставки: до 30.11.2021 року.
5. Визначення очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі.
5.1. Метод визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі -як 

середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, а саме направлено З 
письмові запити цінових пропозицій надавачам послуг та отримано комерційні 
пропозиції, щодо закупівлі товару, а саме:

II, = (И +... + Ц.)/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 інформації;



209 440,00 = (209 439,30+201 805.1 7+21 7 073.43)/3

ПРОПОНУЮ:
Визначити очікувану вартість предмету закупівлі за кодом ДК 021:2015 - 31520000-7 

Світильники та освітлювальна арматура» очікуваною ьїартістю 209 440.00 (двісті дев’ять тисяч 
чотириста сорок грн. 00 коп.) виходячи із середньої вартості наданих пропозицій.

Начальник квартирно-експлуатаційної служби
підполковник /Уг Олександр ЛЯ ШИК
18.10.2021р. С *


