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Заступникові начальника Академії з 
озброєння та техніки -  начальнику 
відділу технічного забезпечення 
полковникові 
Олегу ШАБАЛІНУ

РАПОРТ

Прошу Вашого клопотання перед командуванням Академії про 
включення до річного плану закупівель на 2021 рік по (загальному фонду) та 
подальшої закупівлі наступних товарів, а саме:

№
з/п

Конкретна 
назва закупівлі

Код за Єдиним 
закупівельним 
словником та 

назви відповідних 
класифікаторів ДК 

021:2015

КЕКВ

Розмір 
бюджетного 

призначення та/ 
або очікувана 

вартість 
предмета 

закупівлі, з 
ПДВ грн.

Вид закупівлі
Орієнтовний

початок
проведення

1

Спеціальне
обладнання

для
навчальних

класів

39180000-7
Лабораторні

меблі
2260 203546,00

Відкриті
торги

Квітень
2021

До рапорту додаю:
1. Кількісні, технічні та якісні характеристики, розрахунок очікуваної вартості 

предмета закупівлі згідно примірної методики визначення очікуваної вартості 
предмета закупівлі (Додаток 1).

Начальник бронетанкової служби 
підполковник „ /?у

^У.^2021р.

Клопочу по суті рапорту

Олександр СКАКУН

Начальникові Національної академії 
Національної гвардії України 
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Сергію СОКОЛОВСЬКОМУ

Заступник начальника Академії з озброєння та техніки -  начальник 
відділу технічного забезпечення, І
полковник / 1 Д А Л * * . /  Олег ШАБАЛІН

^Ш2021р.



Додаток 1
до рапорту про закупівлю 
від 0і_.Щ2т

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 18.02.2020 № 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 Лавка
приставна

39180000-7
Лабораторні
меблі

4 ПІТ 61001, Україна, 
Харківська обл., 
Харків, майдан 
Захисників України, 3.

31.12.2021

2 Стелаж 
металевий на 

5 полиць

39180000-7
Лабораторні
меблі

11 ПІТ 61001, Україна, 
Харківська обл., 
Харків, майдан 
Захисників України, 3.

31.12.2021

3 Медична
аптечка

39180000-7
Лабораторні
меблі

2 ПІТ 61001, Україна, 
Харківська обл., 
Харків, майдан 
Захисників України, 3.

31.12.2021

4 Шафа
металева

господарська

39180000-7
Лабораторні
меблі

1 ПІТ 61001, Україна, 
Харківська обл., 
Харків, майдан 
Захисників України, 3.

31.12.2021

5 Шафа офісна 
гардеробна

39180000-7
Лабораторні
меблі

3 ПІТ 61001, Україна, 
Харківська обл., 
Харків, майдан 
Захисників України, 3.

31.12.2021

6 Верстак
двотумбовий

металевий

39180000-7
Лабораторні
меблі

1 шт 61001, Україна, 
Харківська обл., 
Харків, майдан 
Захисників України, 3.

31.12.2021

7 Ключниця
металева
настінна

39180000-7
Лабораторні
меблі

1 ПІТ 61001, Україна, 
Харківська обл., 
Харків, майдан 
Захисників України, 3.

31.12.2021

8 Шафа
металева

гардеробна
двухдверна

39180000-7
Лабораторні
меблі

35 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. Каркас лавки - метал, пофарбована сірою фарбою. Для сидінь використовуються 
пиломатеріали хвойних порід згідно вимог ГОСТ 8486-86 (СТ РЕВ 2369-89). Розміри: висота 
450мм, ширина 1500мм, глибина 330мм.
2.2. Каркас стелажа з металу, покриття каркаса і полиць порошкове світло-сірого кольору. 
Навантаження на полицю до 80 кг. Розміри: висота 1820мм, ширина 920мм, глибина 600мм.
2.3. Каркас аптечки виконаний з металу, пофарбований сірою полімерною порошковою 
фарбою, на фасаді зображено яскраво червоний хрест. Розміри: висота 365мм, ширина 
285мм, глибина 120мм.
2.4. Шафа металева господарська виготовлена з високоякісної листової сталі. Всередині 
встановлені полички. Механізм замикання німецького виробника. Маються отвори для 
пасивної вентиляції, пофарбована сірою фарбою. Розміри: висота 1800мм, ширина 800мм, 
глибина 500мм.
2.5. Шафа офісна гардеробна складається з двох відділень, закривається на замок, 
виготовлена з сталі, пофарбована сірою фарбою. Розміри: висота 1970мм, ширина 1000мм, 
глибина 455мм.
2.6. Верстак двотумбовий металевий виготовлений з високоякісної листової сталі. Ящики на 
телескопічних направляючих. Всі ящики замикаються одним центральним замком. 
Стільниця з вологостійкої фанери. Розміри: висота 850мм, ширина 1800мм, глибина 620мм.
2.7. Ключниця металева настінна на 30 ключів, пофарбована сірою порошковою фарбою. 
Розміри: висота 355мм, ширина 350мм, глибина 100мм.
2.8. Шафа металева гардеробна двохдверна виготовлена з високоякісної листової сталі, 
пофарбована порошковою сірою фарбою. Кожна секція оснащена замком. Відділення шафи 
мають полички, скобу для вішалок і гачок. Розміри: висота 1800мм, ширина 800мм, глибина 
500мм.
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 цінових пропозицій з мережі інтернет.
3.1.1. Лавка приставна
а) https://mebli-zakaz.kiev.ua/katalog-mebeli/l-2-0-24/18712-skameika-sadovava- 
lira-150-sm
б) https://incap.com.ua/zabor/lavochka l.htm l
в) https://mkus.com.ua/p688022845-skameika-dlva-razdevalki.html 
r)https://uhl-
mash.com.ua/products/skamevki diva razdevalok/skamevka pristavnava.php?gclid 
=EAIalQobChMltvLGiMHX7wlVDWYYCh0AAQZfEAQYBCABEgl_uNfD BwE
3.1.2. Стелаж металевий на 5 полиць
а)https://uhl-
mash.com.ua/products/stellazhi polochnye/stellazh па 5 polok st 4.php
б) https://sz.ua/ancore687-stellazh-modulnvi-servi-5-polok-iz-metalla/
в) https://unitrade.in.ua/p876269186-180h90h60-130-polku.html
3.1.3. Медична аптечка
а) https://kharkov.prom.ua/p824706482-meditsinskava-aptechka- 
h365x285xl20mm.html
б) https://kharkov.prom.ua/pll54667691-aptechka-amd-39g.html?
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https://kharkov.prom.ua/pll54667691-aptechka-amd-39g.html


B)https://kha rkov.prom.ua/p749071177-aptechka-metallicheskava-
meditsinskava.html
г) https://131.com.ua/aptechka-hilfe-amd- 
39?gclid=EAIalQobChMls4X0wsiX7wlViNd3Ch2mQQtEEAQYDCABEgLQv D BwE
д) https://uhl- 
mash.com.ua/products/aptechki/meditsinskava aptechka am l.php?gclid=EAIalQo 
bChMls4X0wsiX7wlViNd3Ch2mQQtEEAQYByABEgLcRvD BwE
е) https://epicentrk.ua/shop/aptechka-mda- 
39.html?ssh=roas&gciid=EAialQobChMls4X0wsiX7wlViNd3Ch2mQQtEEAQYASABEgJ 
DBfD BwE
є) https://omega.co.ua/aptechka-navesnava-shmn-2-tm-
omega?gclid=EAIalQobChMls4X0wsiX7wlViNd3Ch2mQQtEEAQYBCABEgJFJ D BwE
3.1.4. Шафа металева господарська
а)https://meblihit.com.ua/catalog/shkaf khozvavstvenn e metallvcheskve/shkaf k 
hozyaystvenn y shmkh 400 2/
б) https://kharkov.prom.u3/p463514808-shkaf-metallicheskii-diva.html
в) https://kharkov.prom.ua/pl224809787-shkaf-hozyaistvennvi-metallicheskii.html
r) https://istok-market.com.ua/p939074828-shkaf-metallicheskii-
hozyaistvennvi.html
3.1.5. Шафа офісна гардеробна
а) https://uhi- 
mash.com.ua/products/shkaf garderobnvv ofisnvv/shkaf garderobnyy ofisnvv ks 
hg 10.php
б) https://kharkov.prom.ua/pl213498105-shkaf-garderobnvi-metallicheskii.html
в) https://iitpolmebel.com/ru/ofisno-garderobnve-shkafv/32-shkaf-dlya- 
dokumentov-i-odezhdv-metallicheskii.html
3.1.6. Верстак двотумбовий металевий
а) https://target-group.com.ua/verstaki/verstaki-1800/231-verstak-dvuhtumbovvv- 
41-s2b-s2b.htmi
б) https://uhl- 
mash.com.ua/products/verstaki dvukhtumbovve srednev serii/verstak 41 s2b s2 
b.php
в) https://litpolmebel.com/ru/dvukhtumbovve-verstaki/1078-verstak-metallicheskii- 
dvukhtumbovyi.html
3.1.7. Ключниця металева настінна
а) https://rozetka.com.ua/ferocon kl 30/р57335343/
б) https://kharkov.prom.ua/p814479596-klvuchnitsa-nastennava- 
metallicheskaya.html
в) https://uhl- 
mash.com.ua/products/klyuchnitsv nastennye/klvuchnitsa metallicheskava nasten 
naya k 30.php
3.1.8. Шафа металева гардеробна двухдверна
а) https://kharkov.prom.ua/p47718885-shkaf-diya-
odezhdv.html?&primelead=MC45NQ
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б) https://kharkov.prom.ua/pl255219690-shkaf-promvshlennvi- 
теІа1ісИе5кіі.ИітІ?&ргітеІеасі=1\/1С45Ш
в) https://kharkov.prom.ua/p814479451-shkaf-hozyaistvennvi- 
metallicheskii■html?&primelead=NQ
г) https://alur-trade.com/shkafy-metailicheskie/shkafv-odezhnve/shkaf-odezhnvi- 
metallicheskii-sho-4002-s-peregorodkoi
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 3 (трьох) 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 = (Ці + . . . + Ц к)/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.

5.2. Розрахунок очікуваної вартості товару вказаним методом:

5.2.1. Лавка приставна
1916=( 1760+2499+1704+1704)/4
5.2.2. Стелаж металевий на 5 полиць 
2479=(2187+2591+265 9)/3
5.2.3. Медична аптечка 
740=(948+1002+890+594+606+594+550)/7
5.2.4. Шафа металева господарська 
З 605=(3 474+3 600+3 500+3 849)/4
5.2.5. Шафа офісна гардеробна

https://kharkov.prom.ua/pl255219690-shkaf-promvshlennvi-
https://kharkov.prom.ua/p814479451-shkaf-hozyaistvennvi-
https://alur-trade.com/shkafy-metailicheskie/shkafv-odezhnve/shkaf-odezhnvi-


7771=(7665+7995+7655)/3
5.2.6. Верстак двотумбовий металевий 
10922=( 10674+11046+11046)/3
5.2.7. Ключниця металева настінна 
808=(756+828+840)/3
5.2.8. Шафа металева гардеробна двухдверна 
3671 =(3462+3950+3474+3 798)/4
Ціни визначались вибірковим шляхом з мережі інтернет станом на 30.03.2021 року. 
Загальна вартість по договору буде розраховуватись як з сума очікуваної вартості 
кожного окремого предмета закупівлі помножена на його кількість:
(1916х4)+(2479х11 )+(740х2)+(3605х 1 )+(7771 хЗ)+( 10922х 1 )+(808х 1 )+(3671 хЗ 5)=203 546

ПРОПОНУЮ:
Визначити очікувану вартість предмету закупівлі за кодом ДК 021:2015 39180000-7 
Лабораторні меблі (спеціальне обладнання для навчальних класів) у розмірі очікуваної 
вартості 203546,00 грн. (двісті три тисячі п’ятсот сорок шість гривень 00 копійок) з 
урахуванням ПДВ.

Начальник бронетанкової 
підполковник Олександр СКАКУН


