
Додаток 1
до рапорту про закупівлю 
від__.10.2021

Визначення замовником кількісних, технічних, якісних характеристик та очікуваної
вартості предмету заку півлі ДК 021:2015 39290000-1 Фурнітура різна «Рамки 900х 1200 мм. 
1800x1200 мм» Здійснюється відповідно до примірної методики визначення очікувано! 
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.

Кількість Од.
вимір

Місце поставки чи 
місце надання послуг 

або робіт

Строк 
поставки 
товару, 
надання 
послуг, 

або робіт

1
Рамки

1800x1200
мм

39294100-0 
Інформаційна та 

рекламна 
продукція

9 штук

61001, Україна, 
Харківська обл., 
Харків, майдан 

Захисників України, 3.
31.12.2021

1
Рамки 

900x1200 мм

39294100-0 
Інформаційна та 

рекламна 
продукція

32 штук

61001, Україна. 
Харківська обл., 
Харків, майдан 

Захисників України, 3.
31.12.2021

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

- Розмір рамок: 900x1200 мм, 1800x1200 мм;
- Корпус рамки повинен бути виготовлений з анодируваного алюмінію або його 

аналог не менше 35 мм шириною;
- внутрішня стінка рамки з білого ПВХ стійкого до різноманітних солей, кислот та 

дизинфікуючих засобів а також до різноманітних погодних умов, товщиною не менше 2 мм;
- .Лицьова сторона рамки захищена прозорим пластиком ( виготовлений бажано з ПВХ 

(або аналогічного матеріалу), товщиною не менше 0.8 мм). Матеріал для виготовлення 
повинен бути - якісний, шо володіє високою стійкістю до ударів і стійкістю до агресивного 
середовища

3. Аналіз ринку
З метою проведення даної закупівлі, кафедрою технічного та тилового забезпечення 

розрахунок очікуваної вартості товарів здійснюється на підставі цінових пропозицій 
підприємств, які спеціалізуються на виготовлені рамок з клік системою:



1. Рамки 1800^1200 мм:

Назва предмету 
закупівлі Назва виробника Кількість

Ціна за 
одиницю, 

гри.

Загальна 
вартість 

товару, грн

Рамки 
1800x1200 мм

Рекламно-
виробнича
компанія

«АУКУБА»

9 3180,00 28620,00

Рамки 
1800x1200 мм ФОП Єщенко О.М. 9 3210,00 28890,00

Рамки 
1800x1200 мм ФОП Тюрін А.В. 9 3276,00 29484,00

2. Рамки 900x1200 мм:

Назва предмету 
закупівлі Назва виробника Кількість

Ціна за 
одиницю, 

грн.

Загальна 
вартість 

товару, грн

Рамки 
900x1200 мм

Рекламно-
виробнича
компанія

«АУКУБА»

32 2160,00 69120,00

Рамки
900x1200 мм ФОП Єщенко О.М. 32 2192,00 70144,00

Рамки 
900x1200 мм ФОП Тюрін A.B. 32 2171,05 69473,60

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 
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 3.
Строк поставки товарів: до 31.12.2021 року.

Поставка товару здійснюється Постачальником впродовж 2 (двох) 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 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.
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:

6. Цод = (ЦІ +... + Цк) / К.

а очікувана ціна за одиницю;

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

К кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації

5.2 Розрахунок очікуваної вартості товару вказаним методом:
1. Рамки 1800x1200 мм:

28998,00 = (28620,00 + 28890,00 + 29484.00)73

2. Рамки 1800x1200 мм:
69580,00 = (69120,00 + 70144,00 + 69473,60)/3 

Усього: 98578,00 грн.

ПРОПОНУЮ:
Визначити очікувану вартість предмету закупівлі за кодом ДК 021:2015 39290000-1 - 

Фурнітура різна (Рамки з клік системою формату А0) у розмірі очікуваної вартості:
1. Рамки 1800x1200 мм: 28998,00 (двадцять вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто вісііу  

гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.
2. Рамки 1800x1200 мм: 69580,00 (шістдесят дев’ять тисяч п’ятсот вісімдесят гривен] 

00 копійок) з урахуванням ПДВ.
Усього: 98578,00 грн. (дев’яносто вісім тисяч п’ятсот сімдесят вісім гривень 0( 

копійок) з урахуванням ПДВ.

Начальник кафедри техні о забезпечення
полковник

07.10.2021

Сергій КАПЛУН


