
Додаток 1
до рапорту про закупівлю

Кількісні, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

1. Перелік назв номенклатурної позиції предмета закупівлі:

№

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 Полуниця 03222313-0 
Полуниця 500

кг

61001, Україна, 
Харківська обл., 
Харків, майдан

Захисників 
України, 3.

62532, Харківська 
обл., с.Верхня

Писарівка, вулиця 
Рубіжанська, 17.

31.12.2021

2 Черешня 03222310-9 Ягоди 500

3 Абрикос 03222331-2 
Абрикоси 700

4 Слива 03222334-3 Сливи 700

5 Кавун 03222300-6
Нетропічні фрукти 1000

6 Диня 03222300-6
Нетропічні фрукти 1000

7 Апельсини 03222220-1 
Апельсини 1000

8 Яблука 03222321-9 Яблука 1000
9 Банани 03222111-4 Банани 1000

1. Полуниця: Зовнішній вигляд - плоди здорові, свіжі, цілі, чисті, такі, що цілком розвинулися, без 
ушкоджень сільськогосподарськими шкідниками, без механічних ушкоджень, типової для цього 
біологічного сорту форми і забарвлення, з плодоніжкою, без стороннього запаху і присмаку. Міра 
зрілості - технічна, споживча. Плоди однорідні по мірі зрілості.
2. Черешня: Зовнішній вигляд - плоди типові за формою і забарвленню для цього біологічного сорту. 
Зрілість - плоди однорідні по мірі зрілості, але не зелені і не перезрілі. Черешня без плодоніжки не 
допустима. Черешня зі свіжими механічними ушкодженнями (тріщини у плодоніжки і пом'яті) не 
допустима. Плоди з побурінням у вигляді плям і що перезріли не допустимі. Плоди з 
ушкодженнями, що зарубцювалися, шкідниками не допустимі. Тара для упаковки має бути міцною, 
сухою, чистою, без стороннього запаху.
3. Абрикос:Плоди абрикосів повинні бути однієї помологічної групи, цілком розвинуті, чисті, 
здорові, без стороннього запаху і присмаку, плоди типові за формою, з добре вираженим 
забарвленням. Не допускаються плоди зелені і перезріли. Можлива наявність незначна кількість 
градобоїн, потертостей, опіків, пошкоджень, що зарубцювалися - плодожеркою. Плоди загнилі і 
зелені, не допускаються.
4. Слива: зовнішній вигляд відбірні плоди, типові за формою і забарвленню для цього біологічного 
сорту. Наявність плодоніжки не обов'язкова. За відсутності плодоніжки шкірка плоду біля місця 
прикріплення до плодоніжки має бути цілою, не відірваною від м'якуша. Плоди однорідні по мірі 
зрілості, але не зелені і не перезрілі. З механічними ушкодженнями і наявністю гнилих утворень на 
поверхні не допускається. Ушкодження шкідниками і хворобами не допускається.
5. Кавун вітчизняного виробництва, останнього врожаю, вирощений в природних умовах, без 
перевищеного вмісту хімічних речовин, мати типові для ботанічного сорту смак, запах, форму та



колір. Стиглий, із щільною шкіркою, без ознак гнилості. Кавуни повинні бути цілі, чисті, здорові, 
незів’ялі, очищені від землі, без механічних пошкоджень та пошкоджень шкідниками. Колір 
відповідного виду. Смак, запах без сторонніх домішок.
6. Диня:Плоди цілі, чисті, без пошкоджень хворобами і сільськогосподарськими шкідниками, без 
зайвої вологості, типового для даного сорту форми і забарвлення. Плід ягодоподібний 
багатонасінний, зеленуватий або жовтуватий, кулястий, овальний або видовжений. Вирощена в 
природних умовах, без перевищеного вмісту хімічних речовин. Смак, запах без сторонніх домішок.
7. Апельсини , що ввозяться на територію України з урахуванням терміну придатності продукції до 
споживання та умов зберігання, без перевищеного вмісту хімічних речовин. Розмір - середній, 
кожура середньої щільності. М'якоть плодів солодка, соковита, без ГМО. Зовнішній вигляд: плоди 
свіжі, цілі, тверді, чисті, без плям, здорові, не зів'ялі, без гнилі, стиглі, без пошкоджень хворобами і 
шкідниками, без зайвої вологості, типовою для даного сорту форми і забарвлення.
8. Яблука мають бути солодкі, кисло-солодкі на смак, не в’ялі, величина плодів - середня, з гладкою 
або ребристою поверхнею, свіжі, без хвороб та пошкоджень, зі властивим для яблук запахом. Без 
ГМО.
9. Банани — свіжі, цілі, чисті, цілком розвинуті, з жовтим забарвленням шкірки, з незначними 
залишками зелені на кінцях, без ГМО. М'якоть щільна, шкірка легко від неї відділяється. Довжина 
середня. Банани, що ввозяться на територію України з урахуванням терміну придатності продукції 
до споживання та умов зберігання, без перевищеного вмісту хімічних речовин. Повинні бути без 
механічних пошкоджень, не пошкоджені хворобами та шкідниками, достатньої зрілості, без ознак 
гнилі. Колір відповідно до сорту, без плям.

Для документального підтвердження відповідності вимогам учасника технічним, якісним та іншим 
вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, учасник надає гарантійний лист, яким 
гарантує якість товару, що постачатиметься Замовнику за Договором (гарантія якості діє протягом 
встановленого строку, при умові дотримання Покупцем умов зберігання, та зазначається на упаковці 
товару).
При кожному постачанні повинні надаватись Документи, що посвідчують якість товару (копія 
якісного посвідчення або експертного висновку або декларація виробника або іншого документу, 
який підтверджує якість товару), подання зазначених документів на момент участі в закупівлі не 
вимагаються.
Графік поставки : 3 рази в тиждень з 9:00 до 13:00, за заявкою Замовника, протягом 24 годин.

Начальник продовольчої служби 
підполковник

У/ .сд.2021р.
Олександр СНЕЖКО



Додаток 2
до рапорту про закупівлю

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі згідно примірної методики 
визначення очікуваної вартості предмета закупівлі

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі згідно наказу № 275 від 18.02.2020 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження 
примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», розраховувався за 
методикою визначення очікуваної ціни за одиницю, шляхом направлення не менше 3-х письмових 
запитів цінових пропозицій (електронною поштою) виробникам, офіційним представникам та 
дилерам або надавачам послуг.

Ц0Д = (Ці + ... + Цк)/К
де:

Цод - очікувана ціна за одиницю;

Ці, Цк - ціни,отримані від виробників, офіційних представників та дилерів або надавачами 

послуг.

К - кількість цін.

А саме:

320 000,00 = (320 000,00+319 000,00+321 000,00)/3

1. ФОП Батурін Олександр - 321 000,00 грн.

2. ФОП Самойленко Людмила - 320 000,00 грн.

3. ТОВ Смирнова Людмила - 319 000,00 грн.

Таким чином, загальна очікувана вартість складає - 320 000,00 грн.

Начальник продовольчої служби 
підполковник
^.<2£.2021р.

Олександр СНЕЖКО



Начальнику продовольчої служби
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ! НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Олександру СНЕЖКО
майдан Захисників України, З, 
м. Харків, 61001,
тел./факс 732-37-56, mail@nangu.edu.ua

У відповідь на Ваш запит № 10 від 17.03.2021 року та на виконання 
Наказу МЕРТУ від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики 
визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», у зв’язку із організацією 
закупівлі «Фруктів» надаємо ціни товарів, а саме:_________ _____________ ,

№

Назва 
номенклатурної 
позиції, переліку 
послуг або робіт

К-кість Од. 
вим.

Ціна за од. товару 
(без ПДВ)

Загальна сума 
(без ПДВ)

1 Полуниця 500

кг

98,00 49000,00

2 Черешня 500 98,00 49000,00

3 Абрикос 700 48,58 34000,00

4 Слива 700 48,58 34000,00

5 Кавун 1000 20,00 20000.00

6 Диня ' 1000 30,00 30000,00

7 Апельсини 1000 39,00 39000,00

8 Яблука 1000 20.00 20000.00

9 Банани 1000 45.00 45000,00

Разом: 320000,00 грн. (триста двадцять тисяч гри. 00 коп.), без ПДВ.

З повагою, 
Фізична особа-підприємець Людмила САМОЙЛЕНКО

mailto:mail@nangu.edu.ua


Начальнику продовольчої служби
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ! НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Олександру СНЕЖКО
майдан Захисників України, З, 
м. Харків, 61001,
тел./факс 732-37-56, mail@nangu.edu.ua

У відповідь на Ваш запит № 9 від 17.03.2021 року та на виконання 
Наказу МЕРТУ від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики 
визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», у зв’язку із організацією 
закупівлі «Фруктів» надаємо ціни товарів, а саме:_________ ___________ __

№

Назва 
номенклатурної 
позиції, переліку 
послуг або робіт

К-кість Од. 
вим.

Ціна за од. товару 
(без ПДВ)

Загальна сума 
(без ПДВ)

1 Полуниця 500

кг

98,00 49000.00

2 Черешня 500 98,00 49000,00

3 Абрикос 700 48,58 34000,00

4 Слива 700 48,58 34000.00

5 Кавун < 1000 20,00 20000,00

6 Диня 1000 30.00 30000,00

7 Апельсини 1000 39,00 39000,00

8 Яблука 1000 20,00 20000,00

9 Банани 1000 44,00 44000,00

Разом: 319000,00 грн. (триста дев’ятнадцять тисяч грн. 00 коп.), без ПДВ.

З повагою, 
Фізична особа-підприємець Людмила СМИРНОВА

mailto:mail@nangu.edu.ua


Начальнику продовольчої служби
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ! НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Олександру СНЕЖКО
майдан Захисників України, З,
м. Харків, 61001,
тел./факс 732-37-56, і пні I @nangu .edu.ua

У відповідь на Ваш запит № 8 від 17.03.2021 року та на виконання 
Наказу МЕРТУ від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики 
визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», у зв’язку із організацією 
закупівлі «Фруктів» надаємо ціни товарів, а саме:_____ __

№

Назва 
номен клатурної 
позиції, переліку 
послуг або робіт

К-кість Од 
вим.

Ціна за од. товару 
(без ПДВ)

Загальна сума 
(без ПДВ)

1 Полуниця 500

кг

98,00 49000,00

2 Черешня 500 98,00 49000,00

3 Абрикос 700 48,58 34000,00

4 Слива 700 48,58 34000,00

5 Кавун, 1000 20.00 20000,00

6 Диня 1000 30,00 30000,00

7 Апельсини 1000 40,00 40000,00

8 Яблука 1000 20,00 20000,00

9 Банани 1000 45,00 45000,00

Разом: 321000,00 грн. (триста двадцять одна тисяча грн. 00 коп.), без ПДВ.

З повагою, 
Фізична особа-підприємець Олександр Б АТУ РІП

edu.ua

