
Додаток 1
до рапорту про закупівлю 
в ід __.02.2022

Визначення замовником кількісних, технічних, якісних характеристик та очікуваної 
вартості предмету закупівлі ДК 021:2015 18330000-1 Футболки та сорочки

Визначення замовником очікуваної вартості предмету закупівлі ДК 021:2015 18330000-1 
Футболки та сорочки «Фуфайка (з короткими рукавами) з трикотажного бавовняного 
кулірного полотна, вид 2 (кол. РапШпе 19-0419 ТРХ)» 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

номенклатури 
ої позиції, 
переліку 
послуг або 
робіт

Код товару чи
послуги,
визначеного
згідно 3
Єдиним
закупівельни
м словником,
що найбільше
відповідає
назві
номенклатури 
ої позиції 
предмета 
закупівлі.

Кількість Од.
вимі
р

Місце поставки чи 
місце надання послуг 
або робіт

Строк
поставки
товару,
надання
послуг,
або робіт

1

Фуфайка (з 
короткими 

рукавами) з 
трикотажного 
бавовняного 

кулірного 
полотна, вид 2 
(кол. РапЮпе 
19-0419 ТРХ)

ДК 021:2015: 
18331000-8 
Футболки

7000 ПІТ.

61001, Україна, 
Харківська обл., 
Харків, майдан 

Захисників України, 3.
07.04.2022

2. Формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних 
характеристик.

Для виготовлення Фуфайка (з короткими рукавами) з трикотажного бавовняного 
кулірного полотна, вид 2 (кол. Рапгопе 19-0419 ТРХ) застосовуються ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ на виготовлення Фуфайка (з короткими рукавами) з 
трикотажного бавовняного кулірного полотна ТУ У 14.1-00034022-081:2015 
(з повідомленням про зміну № 3) (вид 2 (кол. РапШпе 19-0419 ТРХ) згідно пункту 2.2 виріб 
світло-оливкового кольору (Ратопе 19-0419 ТРХ);

пункт 2.3.4 Технічних вимог Міністерства оборони виключити (без логотипу ЗСУ); 
у пункті 2.8.3 Технічних вимог Міністерства оборони - етикетка без емблеми 

Збройних Сил України та ННН (національного номенклатурного номера), напис «номер 
договору/контракту МОУ» замінити написом «номер договору/контракту НГУ»;

у пункті 2.8.5 Технічних вимог Міністерства оборони - напис «ВЛАСНІСТЬ ЗСУ, НЕ 
ДЛЯ ПРОДАЖУ» замінити написом «ВЛАСНІСТЬ НГУ, НЕ ДЛЯ ПРОДАЖУ»;

у пунктах 2.8.6 та 2.8.7 Технічних вимог Міністерства оборони - напис «номер 
договору/контракту МОУ» замінити написом «номер договору/контракту НГУ».

3. 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 15.04.2022 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 30 (тридцять) календарних 
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.
4. Визначення очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі.
4.1. Метод визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі, як 
середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, а саме направлено 3 письмові 
запити цінових пропозицій та отримано комерційні пропозиції, щодо проведення пошитя 
кітель та штани жіночі за індивідуальними розмірами, кітель та штани чоловічі за 
індивідуальними розмірами та їх поставка за адресою: м.Харків, майдан Захисників України З, 
а саме:

Цод = (ЦІ + ... + Цк ) / К,

Ц„, - очікувана ціна за одиницю:

п  . .  ціни, отримані від виробників, офіційних представників га дилерів, або надавачами

К кількість цін

А саме:

82.00=(84,00+82.00+80.00)/3 
82.00*7000=574 000.00

ПРОПОНУЮ :
Визначити очікувану вартість предмету закупівлі за кодом ДК 021:2015 18330000-1 

Футболки та сорочки «Фуфайка (з короткими рукавами) з трикотажного бавовняного 
кулірного полотна, вид 2 (кол. РаШопе 19-0419 ТРХ)» 18440000-5 у розмірі 82.00 (вісімдесят 
дві гривні 00 копійок) з урахуванням ПДВ за штуку, загальну кількість 7000 штук, очікуваною



вартістю 574 000,00 (п’ятсот сімдесят чотири тисячі гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ, 
виходячи із середньої вартості наданих пропозицій.

Начальник речової служби 
майор
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Олександр ЗЕМЛЯНИЙ


