
Додаток 1  

до рапорту про закупівлю  

від __.02.2021 

 

Визначення замовником кількісних, технічних, якісних характеристик та очікуваної 

вартості предмету закупівлі ДК 021:2015 35811300-5 Військова уніформа «Кітель та 

штани жіночі за індивідуальними розмірами» 

Визначення замовником очікуваної вартості предмету закупівлі ДК 021:2015 

35810000-5 Індивідуальне обмундирування «Кітель та штани жіночі за індивідуальними 

розмірами» 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 

Кітель та 
штани 

жіночі за 
індивідуаль

ними 
розмірами 

35811300-5 
Військова 
уніформа 

78 
компле

ктів 

61001, Україна, 
Харківська обл., 
Харків, майдан 

Захисників України, 3. 
 

30.05.2021 

 
2. Формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних 

характеристик. 
Для виготовлення кітелю застосовуються ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ на виготовлення 

костюма (кітеля та спідниці) жіночого для військовослужбовців Національної гвардії 
України від 21.05.2018 № 39 виготовлення костюма (кітеля та спідниці) жіночого для 
військовослужбовців Національної гвардії України. Для виготовлення штанів застосовується 
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ НА ПРЕДМЕТИ ДЛЯ 
РЕЧОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТС А01ХЛ.80343-231:2019 (01) в частині лінійних вимірів та 
деталей розкрою, а колір та технічні характеристики тканини повинні відповідати згідно 
вимог до спідниці, а саме «(Вид 1)  колір тканини Meteorite» вказаній в ТЕХНІЧНИХ 
ВИМОГАХ № 39 від 21.05.2018. 

Технічні вимоги що до тканини з якої виготовляється кітель і штани (жіночі по 
індивідуальним розмірам) повинні відповідати лише таким вимогам, що зазначені в 
«Технічні вимоги на тканину костюмну камвольну напіввовняну» № 1 від 31.01.2018 р., а 
саме до тканин «Тип 2». 

Основна тканина для виготовлення костюмів «Кітель та штани жіночі за 
індивідуальними розмірами» надається замовником в повному обсязі, згідно з картою 
розкрою. 

 
 



3. Аналіз ринку. 
З метою проведення даної закупівлі, речовою службою Академії розрахунок 

очікуваної вартості товарів здійснюється на підставі цінових пропозицій підприємств, які 
спеціалізуються на виготовлені форменого одягу:   

 
 

Назва предмету 

закупівлі 
Назва виробника 

Вартість товару за 

комплект, 

грн. 

Кітель та штани жіночі за 
індивідуальними 

розмірами 
ТОВ «ОПТСЕРВІС» 2 100,00 

Кітель та штани жіночі за 
індивідуальними 

розмірами 

ФОП Ковальова Марина 
Анатоліївна 

2 200,00 

Кітель та штани жіночі за 
індивідуальними 

розмірами 
ФОП Ільїна Інна Василівна 2 000,00 

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 30.05.2021 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 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. 
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: 

Цод = (Ц1 +… + Цк) / К, 

Цод - очікувана ціна за одиницю; 

Ц1, Цк ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних умов; 



к кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформаці

5.2. Розрахунок очікуваної вартості товару вказаним методом:

2100,00=(2000,00+2100,00+2200,00)/3

ПРОПОНУЮ:

Визначити очікувану вартість предмету закупівлі за кодом ДК 021:2015 3581 1300-5 

Військова уніформа «Кітель та штани жіночі за індивідуальними розмірами» у розмірі 

2100,00 (дві тисячі сто гривні 00 копійок) з урахуванням ПДВ за комплект, загальну кількість 

78 комплектів, очікуваною вартістю 163 800,00 (сто шістдесят три тисячі вісімсот гривень 

00 копійок) з урахуванням ПДВ.

Начальник речової служби

капітан

.02.2021

Олександр ЗЕМЛЯНИН


