
Додаток 1

до рапорту про закупівлю 

від .2021

Визначення замовником кількісних, технічних, якісних характеристик та очікуваної 

вартості предмету закупівлі ДК 021:2015 39180000-7 Лабораторні меблі

Здійснюється відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського

господарства України від І 8.02.2020 № 275.

1. Перелік назв номенклатурної позиції предмета закупівлі.

№ 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.

Кількість Од.

вимір

Місце поставки чи місце 

надання послуг або робіт

Строк

поставки

товару,

надання

послуг, або

робіт

1 Верстат

металевий

безтумбовий

39180000-7

Лабораторні

меблі

28 шт 61001, Україна, 

Харківська обл., 

Харків, майдан 

Захисників України, 3.

31.12.2021

2. Формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних 

характеристик.

2.1. Сталева конструкція з листового металу. Міцне, стійке до подряпин, пошкоджень та 

корозії покриття. Матеріал верстата метал. Пофарбована порошковою фарбою з попереднім 

фосфатуванням. Колір корпусу темно-сірий. Стільниця 08В  з гумовим покриттям та 

оцинкованим кантом. Розміри 1800*620*850.

2.9. Продукція повинна мати сертифікати якості, паспорта. Гарантія на продукцію 12 місяців. 

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.

3. Аналіз ринку.

3.1. З метою проведення даної закупівлі розрахунок очікуваної вартості товарів 

здійснюється на підставі комерційних пропозицій.

4. Визначення вимог до умов поставки і оплати.

4.1. 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.

4.2. 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.

4.3. Поставка товару здійснюється Постачальником впродовж 5 (п’яти) календарних днів з 

моменту подання Покупцем заявки.

4.4. 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. З метою проведення даної закупівлі розрахунок очікуваної вартості товарів здійснюється 

за методикою визначення очікуваної ціни за одиницю, як середньоарифметичне значення масиву 

отриманих даних:

Ц0Д = (Ц, + . . . + Ц к)/К

де:

Цод -  очікувана ціна за одиницю;

Ці, Цк -  ціни,отримані з комерційних пропозицій;

К -  кількість цін, отриманих з комерційних пропозицій.

5.2. Розрахунок очікуваної вартості товару вказаним методом:

5.2.1. Верстат металевий безтумбовий

5550=(5300+5472+5880)/3

Ц іни визначались з ком ерційних пропозицій.

Загальна вартість по договору буде розраховуватись як з сум а очікуваної вартості 

кож ного окремого предм ета закупівлі пом нож ена на його кількість:

5550x28=155400

ПРОПОНУЮ:

Визначити очікувану вартість предмету закупівлі за кодом ДК 021:2015 39180000-7 

Лабораторні меблі (спеціальне обладнання для навчальних класів) у розмірі очікуваної 

вартості 155400,00 грн. (сто п’ятдесят п ’ять тисяч чотириста гривень 00 копійок) з 

урахуванням ГІДВ.

^/.^С2021р.

Начальник бронетанкової слу 

підполковник Олександр СКАКУН


