
Кількісні, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Додаток 1
до рапорту про закупівлю

1. Перелік назв номенклатурної позиції предмета закупівлі:
№ Назва Код товару чи Кількіс Од. Місце поставки чи Строк

номенклату послуги, ть вимір місце надання послуг поставки
рної визначеного або робіт товару,
позиції, згідно з Єдиним надання
переліку закупівельним послуг,
послуг або словником, що або робіт
робіт найбільше 

відповідає назві 
номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі.

1 Шинка в/к 
в/г

15131700-2 
М’ясні вироби

5 700 кг 61001, Україна, 
Харківська обл., 
Харків, майдан 
Захисників України, 3. 
62532, Харківська обл., 
с.Верхня Писарівка, 
вулиця Рубіжанська, 
17.

31.12.2021

2. Шинка в/к в/г повинна відповідати нормативному документу на цей вид продукції а саме 
ДСТУ/ТУ та Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів», іншим вимогам законодавства в сфері обігу харчових продуктів. Вимоги: Зовнішній 
вигляд - Поверхня батонів чиста, суха, без плям, злипів, пошкоджень оболонки і напливів фаршу. 
Форма циліндрична. На розрізі м’язова тканина світло - рожевого кольору, без сірих плям, з 
прошарками жиру (сала) свинячого білого кольору або із світло - рожевим відтінком і жиру 
яловичого білого кольору або з кремовим відтінком. Запах приємний, з ароматом спецій, часнику (у 
разі його застосовування), смак солонуватий, без сторонніх присмаку і запаху. Консистенція 
Пружна. Смак і запах Смак приємний, злегка гострий, в міру солоний, з вираженим ароматом 
прянощів, з запахом часнику або без нього, без сторонніх присмаку і запаху. Зазначений продукт 
повинен бути у натуральній оболонці та а вакуумній упаковці або модифікованому газовому 
середовищі.
Тара, яка має бути використана для пакування та транспортування товару, повинна бути чистою, 
сухою, неушкодженою, добре запакованою та не повинна мати стороннього запаху, з відповідним 
маркуванням.
Строк придатності товару повинен становити не менше 80 % від терміну зберігання даного виду 

товару з дня поставки його на склад Замовника Загальний термін придатності повинен бути не 
менше 15 діб, при температурі, придатній для зберігання даного виду продукції. Товар, повинен 
бути виготовлений на підприємстві, що має сертифікат на систему управління безпечністю харчових 
продуктів, з терміном д ії, що є не меншим від терміну виконання умов по даній закупівлі, (оригінал 
даного сертифікату повинен бути завантажений у складі пропозиції).

Начальник продовольчої служби
підполковник Олександр СНЕЖКО
__.__.2021р.



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 = (Ц1 + . . . + Ц к)/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:

169 = (172,00+165,00+170,00)/3

1. ТОВ«ТРІГО»- 172,00 грн.

2. ФОП Шевченко О.Г. -  165,00 грн.

3. ТОВ «Продсервіс М» - 170,00 грн.

Таким чином, загальна очікувана вартість складає -  963 300,00 грн.

Начальник продовольчої служби 
підполковник
_.__,2021р.



“ПРОДСЕРВІС М”
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

61044, м. Харків, проспект Московський, буд. 259 тел. (050) 300-13-05 
АТ «Ощадбанк» м. Харків 

МФО 351823, код ЄДРПОУ 40285277, п/р UA603518230000026000300585761

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ « ПРОДСЕРВІС М» пропонує для НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ГВАРДІЇ УКРАЇНИ м. Харків на закупку продуктів харчування наступні ціни:

1. Шинка варена в/г - 170,00 за кг. з ПДВ 

Вся продукція з сертифікатами якості. Ціна з урахуванням доставки,

08.02,2021р.

§: 4

Директор ТОВ «ПРОДСЕРВІС М» М.І. Савінова

Ш&ШЩІ



,

ФОЛ ШЕВЧЕНКО ОЛЬГА ГЕННАДІЇВНА
61001, м. Харків, вуя. Польова, буд. 87. кв. 2 

Р'Р №  С -'/ )  67351823000002600450026058! в А Т  "Ощадбанк" м. Харків КоО РНОКПП: 3100403787

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

На запит НАНГУ (Національна академія Національної гвардії 
України), щодо закупівлі продуктів харчування, ФОП Шевченко О.Г.. 
надає письмово свою цінову пропозицію на наступні продукти
харчування,-

*  Шинка варена в/г -165,00 грн./кг.

Вся продукція надається з сертифікатами та відповідає 
санітарним умовам.

Дана цінова пропозиція дійсна do22.02.2o21 року

08.02.2o21 р.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТРІГО»

6 1 0 3 6 ^ ( ^ ^ ^ м ^ о Ва ,б у д . 11, n /pU A  76 300346 0000026006013240301  в АТ «А льф а-Б ан к» , ЄДРПОУ 38632218
№  f f r V i а Ш  щ .  .2021 D. ------------- * -------------------

Начальнику Національної Академії 
Національної гвардії України 
Соколовеькому С.А.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРІГО» пропонує постачати 
продукцію згідно нижче вказаного переліку:

Ціна іа
— Од. одиницю., ПДВ,п/„  Продукція СИНИЦЮ.

тт виміру грн. без
ПДВ

грн. грн. з

Шинка варена в/г кг 143,3334 28,6666 172.00

Умови постачання згідно «Інкотермс 2020» - DPP, не більше 5 календарних днів з дати отримання 
Постачальником кожної письмової заявки Покупця на протязі дії договору.

Умови розрахунків: протягом ЗО календарних днів з моменту поставки продукції та підписання 
уповноваженими представниками Сторін кожного Акту приймання-передачі продукції окремо за кожну партію 
продукції. F

Пропозиція дійсна на протязі 90 календарних днів.
ТОВ «ТРІГО» є платником податків на загальній системі з ПДВ.

Директор ТОВ «ТРІГО» Чичімов Є.О


