
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.

Кількіст 
ь

Од. 
вимір

Місце поставки чи 
місце надання послуг 

або робіт

Строк 
поставки 
товару, 
надання 
послуг, 

або робіт

1 Крупа 
гречана

15610000-7
Продукція 

борошномельно- 
круп’яної 

промисловості

10 000 кг

61001, Україна, 
Харківська обл., 
Харків, майдан 

Захисників України, 3. 
62532, Харківська обл., 

с.Верхня Писарівка, 
вулиця Рубіжанська, 

17.

31.12.2021

2 Крупа 
булгур

15610000-7
Продукція 

борошномельно- 
круп’яної 

промисловості

10 000 кг

61001, Україна, 
Харківська обл., 
Харків, майдан 

Захисників України, 3. 
62532, Харківська обл., 

с.Верхня Писарівка, 
вулиця Рубіжанська, 

17.

31.12.2021

2. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі:
а.) Товар - Крупа гречана - повинен бути без хімікатів та консервантів, стороннього запаху 
та смаку, без цвілі, плісняви, гнилі. Товар повинен відповідати ДСТУ.
Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару 
несе постачальник. ПОСТАВКА НЕ ЯКІСНОГО ТОВАРУ МОЖЕ БУТИ ПРИЧИНОЮ 
РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ раніше встановленого строку!
Кількість товару: Крупа гречана - 10 000 кг
Транспортування: Доставка продукції повинна проводитися спеціалізованим 
автотранспортом згідно з правилами перевезення даних продуктів.
Вимоги до товару: Товар має бути без сторонніх запахів, з терміном придатності достатнім 
для споживання, якісним, не пошкодженим, в відповідній тарі та упаковці.
Якість товару: повинна відповідати національним стандартам, технічним умовам виробника, 
технічним вимогам Замовника та підтверджуватись відповідними документами (декларація 
виробника, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікати 
відповідності та/або інші необхідні за діючим законодавством документи) на кожну партію 
Товару, які надаються під час поставки Товару. За наявності ГМО у складі продукту у будь- 
якій кількості, продукція постачанню не підлягає.
У разі виникнення сумнівів/суперечки щодо якості поставленого Товару проводиться його 
незалежна експертиза в уповноважених на це установах чи організаціях. Оплата вартості 
експертизи Товару сплачується Постачальником.



Строк придатності товару повинен становити не менше 75 % від терміну зберігання даного 
виду товару з дня поставки його на склад Замовника.
Тара та упаковка товару: Тара повинна відповідати вимогам законодавчих, нормативних 
і/або технічних документів, дозволені Центральним органом виконавчої влади у сфері 
охорони здоров'я для харчових продуктів, яка забезпечує цілісність пакування під час 
зберігання, транспортування та реалізації.
Графік поставки товару: Поставка здійснюється три рази на тиждень, протягом 1 
календарного дня, з дня отримання замовлення Замовника на поставку конкретної партії 
товару Постачальник поставляє Замовнику конкретну партію товару відповідно до наданого 
замовлення. Доставку та розвантаження товару здійснює Постачальник за свій рахунок 
(чи/або своїми силами). Постачальник разом з продукцією надає Замовнику накладну на 
товар, сертифікат якості, та всю супровідну документацію на кожну партію товару згідно 
вимог діючого законодавства.
На кожну партію товару, що постачається, Учасник обов’язково надає Замовнику наступні 
документи:
- товарно-транспортну накладну (у разі перевезення Товару автомобільним транспортом). 
Товарно-транспортна накладна, оформлена належним чином відповідно до вимог Закону 
України від 23.12.1997 № 771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та 
якості харчових продуктів» та наказу Міністерства транспорту України від 14.10.1997 № 363 
(зі змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.1998 за № 128/2568) «Про 
затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні»;
- видаткову накладну (у трьох примірниках), підписану особою, уповноважену на підписання 
господарських та фінансових документів;
- оригінал декларації виробника (декларація про відповідність, посвідчення якості, тощо);
- оригінал або належним чином завірена копія висновку державної санітарно- 
епідеміологічної експертизи України про відповідність тари вимогам діючого санітарного 
законодавства України;
- оригінал або належним чином завірена копія дійсного експлуатаційного дозволу чи 
рішення компетентного органу про державну реєстрацію потужностей (будівлі, споруди, 
комплекси споруд, обладнання та інших засобів, включаючи транспортні засоби та території, 
що використовуються у виробництві та/або обігу об’єктів санітарних заходів) - власних або 
орендованих, що будуть використовуватися чи використані при реалізації харчових 
продуктів, відповідно вимог Закону України від 23.12.1997 № 771/97-ВР «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 № 39 «Про затвердження 
Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру 
потужносте операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам»;
- оригінал або належним чином завірена копія документа, що підтверджує впровадження 
системи НАССР оператором ринку, відповідно до вимог Закону України від 23.12.1997 № 
771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та 
наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.12.2012 № 590 «Про 
затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих 
процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів 
(НАССР)»;
- оригінал або належним чином завірена копія актів Держпрод спожив служби, складених за 
результатами планового (позапланового) заходу державного контролю (інспектування) 
стосовно додержання оператором ринку вимог законодавства про харчові продукти та корми, 
здоров’я та благополуччя тварин (згідно з вимогами наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України від 08.08.2019 № 447);
- завірені належним чином копії з оригіналів особових медичних книжок персоналу з 
вчасним проходженням медичних оглядів (водії, експедитори, вантажники) за формою 
затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.02.2013 № 150. В 
медичних книжках має бути зазначено, що даний персонал працює в виробника 
/постачальника/ або перевізника (водії-експедитори) з відміткою про допуск до роботи та



форму № 140-5/о «Медична карта огляду осіб для визначення спроможності займатися 
відповідним видом діяльності за станом здоров’я».

б.) Товар - Крупа булгур - повинен бути без хімікатів та консервантів, стороннього запаху та 
смаку, без цвілі, плісняви, гнилі.
Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару 
несе постачальник. ПОСТАВКА НЕ ЯКІСНОГО ТОВАРУ МОЖЕ БУТИ ПРИЧИНОЮ 
РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ раніше встановленого строку!
Кількість товару: Крупа булгур - 10 000 кг
Транспортування: Доставка продукції повинна проводитися спеціалізованим
автотранспортом згідно з правилами перевезення даних продуктів.
Вимоги до товару: Товар має бути без сторонніх запахів, з терміном придатності достатнім 
для споживання, якісним, не пошкодженим, в відповідній тарі та упаковці.
Якість товару: повинна відповідати національним стандартам, технічним умовам виробника, 
технічним вимогам Замовника та підтверджуватись відповідними документами (декларація 
виробника, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікати 
відповідності та/або інші необхідні за діючим законодавством документи) на кожну партію 
Товару, які надаються під час поставки Товару. За наявності ГМО у складі продукту у будь- 
якій кількості, продукція постачанню не підлягає.
У разі виникнення сумнівів/суперечки щодо якості поставленого Товару проводиться його 
незалежна експертиза в уповноважених на це установах чи організаціях. Оплата вартості 
експертизи Товару сплачується Постачальником.
Строк придатності товару повинен становити не менше 75 % від терміну зберігання даного 
виду товару з дня поставки його на склад Замовника.
Пакування і тара: продукція повинна бути розфасована вагою нетто 25 або 50 кг у мішки з 
поліпропілену вітчизняного виробництва, повинна відповідати вимогам законодавчих, 
нормативних і/або технічних документів, дозволені Центральним органом виконавчої влади 
у сфері охорони здоров'я для харчових продуктів, яка забезпечує цілісність пакування під час 
зберігання, транспортування та реалізації.
Графік поставки товару: Поставка здійснюється три рази на тиждень, протягом 1 
календарного дня, з дня отримання замовлення Замовника на поставку конкретної партії 
товару Постачальник поставляє Замовнику конкретну партію товару відповідно до наданого 
замовлення. Доставку та розвантаження товару здійснює Постачальник за свій рахунок 
(чи/або своїми силами). Постачальник разом з продукцією надає Замовнику накладну на 
товар, сертифікат якості, та всю супровідну документацію на кожну партію товару згідно 
вимог діючого законодавства.
На кожну партію товару, що постачається, Учасник обов’язково надає Замовнику наступні 
документи:
- товарно-транспортну накладну (у разі перевезення Товару автомобільним транспортом). 
Товарно-транспортна накладна, оформлена належним чином відповідно до вимог Закону 
України від 23.12.1997 № 771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та 
якості харчових продуктів» та наказу Міністерства транспорту України від 14.10.1997 № 363 
(зі змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.1998 за № 128/2568) «Про 
затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні»;

- видаткову накладну (у трьох примірниках), підписану особою, уповноважену на підписання 
господарських та фінансових документів;
- оригінал декларації виробника (декларація про відповідність, посвідчення якості, тощо);
- оригінал або належним чином завірена копія висновку державної санітарно- 
епідеміологічної експертизи України про відповідність тари вимогам діючого санітарного 
законодавства України;
- оригінал або належним чином завірена копія дійсного експлуатаційного дозволу чи 
рішення компетентного органу про державну реєстрацію потужностей (будівлі, споруди, 
комплекси споруд, обладнання та інших засобів, включаючи транспортні засоби та території, 



що використовуються у виробництві та або обігу' об'єктів санітарних заходів) - власних або 
орендованих, що будуть використовуватися чи використані при реалізації харчових 
продуктів, відповідно вимог Закону України від 23.12.1997 № 771/97-ВР «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 № 39 «Про затвердження 
Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру 
потужносте операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам»;
- оригінал або належним чином завірена копія документа, що підтверджує впровадження 
системи НАССР оператором ринку, відповідно до вимог Закону України від 23.12.1997 № 
771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та 
наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.12.2012 № 590 «Про 
затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих 
процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів 
(НАССР)»;
- оригінал або належним чином завірена копія актів Держпрод спожив служби, складених за 
результатами планового (позапланового) заходу державного контролю (інспектування) 
стосовно додержання оператором ринку вимог законодавства про харчові продукти та корми, 
здоров’я та благополуччя тварин (згідно з вимогами наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України від 08.08.2019 № 447);
- завірені належним чином копії з оригіналів особових медичних книжок персоналу з 
вчасним проходженням медичних оглядів (водії, експедитори, вантажники) за формою 
затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.02.2013 № 150. В 
медичних книжках має бути зазначено, що даний персонал працює в виробника 
/постачальника/ або перевізника (водії-експедитори) з відміткою про допуск до роботи та 
форму № 140-5/о «Медична карта огляду осіб для визначення спроможності займатися 
відповідним видом діяльності за станом здоров’я».

Начальник продовольчої служби 
підполковник

/4_.£5.2021р.
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», очікувана вартість крупи 
гречаної розраховувалась за методикою визначення очікуваної ціни за одиницю, як 
середньоарифметичне значення масиву отриманих даних:
Цод^ЦЦ + ...+Цк)/К

де:

Цод - очікувана ціна за одиницю;

Ці, Цк - ціни,отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних умов;

К - кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації.

Очікувана вартість (1 кг) крупи гречаної:

44,09 = (49,47+41,99+45,30 + 39,59)/4

1. Metro - 45,30 грн;

2. Auchan - 49, 47 грн;

3. Furshet -41,99 грн;

4. Novus - 39, 59 грн;

Ціни визначались із відкритих даних, які вказані на сайті Мінфіну, станом на 20.03.2021.

Очікувана вартість крупи булгур розраховувалась 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.

Очікувана вартість (1 кг) крупи булгур:

43,88 = (46,25+44,4+41,00)/3

1. ФОП Головіна О.О. - 46,25 грн;

2. ФОП Петрова Г.В. - 44,40 грн;

3. ФОП Сильченко М.В. - 41,00грн.

Таким чином, загальна очікувана вартість закупівлі складає - 879 700,00 грн.

Начальник продовольчої служби 
підполковник

/£.0.2021р.
Олександр СНЕЖКО



ФО-П Сильченко Марія Вікторівна62489, Харківська обл., сел. Безлюдівка, вул. 1-го травня, буд. З
ppl’V- •'ібг’їе.'Х У 44 АО в АЬ АЛЬФА 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ майдан Захисників України, З, м. Харків, 61001
ПРОПОЗИЦІЯФізична особа-підприємець Сильченко Марія Вікторівна, у відповідь на Ваш Інформаційний запит, надає пропозицію на постачання продукції за наступними цінами:

Ж

Назва 
номенклатурної 

ПОЗИЦІЇ, 

переліку послуг 
або робіт

К-кість Од. вим.
Ціна за 

од. товару 
(без ПДВ)

Загальна сума 
(без ПДВ)

1 Крупа Булгур і 0 000 кг 41.00 41 000.00

Разом: Чотириста десять тисяч гривень 00 копійок (без ПДВ)Сподіваємося на довготривалу плідну співпрацю в подальшому.
З повагою,Фізична особа-підприємець М.В. Сильченко



©ФІЗИЧНА ОСОБА-ПТДПРПЄМЕЦЬ

ГОЛОВША ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА
61054, м» Харків, крону, и» к ІПекченкІвеккий, ЗО, ке. 126 ••• І’ІІОКНІІ 21І«201661

Вих. від .03.2021 
№ 1561-03/1

Начальнику продовольчої служби
Національної академії
Національної гвардії України

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Ми, фізична особа-підприємець Головіна Ольга Олександрівна, з 

метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі у зв’язку із 

організацією закупівлі надаємо свою пропозицію.

№ 
з/п

Найменування 
продукції

Одиниця 
виміру

Загальна 
кількість

Ціна за одиницю 
виміру в гри. 

(без ПДВ)

Загальна сума 
в грн. (без ПДВ)

1 Крупа Булгур кг 10 000 46.25 462 500,00

Загальна вартість продукції 462 500,00 гри. (Чотириста шістдесят дві тисячі п’ятсот 
гривень 00 копійок), без ПДВ

З повагою.

Фізична особа-підприємець О.О. Головіна



РН0КІ1П 3229416569 • телефон: (095)-197-71-48 t e-mail: petrovagannaWgmail.comВ их. № 2103від<£5_.О3.2О21р.
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯНАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Ми, фізична особа-підприємець Петрова Ганна Вікторівна, надаємо свою комерційну пропозицію щодо організації закупівлі.Ціна комерційної пропозиції:

Найменування товару Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю товару без ПДВ (грн.)
Ціна за одиницю товару з ПДВ (грн.)1 2 3 4 5Крупа булгур кг 10 000 44,40 Без ПДВЗагальна вартість товару без ПДВ: 444 000,00крім того ПДВ: Без ПДВЗагальна вартість товару з ПДВ: Без ПДВ

Разом: Чотириста сорок чотири тисячі гривень 00 копійок (без ПДВ).Розмір сплати податку у відсотках: єдиний податок 2 група, 20%.
Фізична особа-підприємець Г.В. Петрова

petrovagannaWgmail.com

