
Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі мішків поліпропіленових, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 
 

(оприлюднюється на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, його категорія:  

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України, м. Харків, 

проспект Московський, 142, 61060. Код за ЄДРПОУ 00497176. Юридична особа, яка забезпечує 

потреби держави або територіальної громади 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у 

разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви 

відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за 

наявності): ДК 021:2015: 18930000-7 – Мішки та пакети, що найбільш відповідає  

ДК 021:2015:  18937000-6 – Пакувальні мішки (мішки поліпропіленові).  

Процедура закупівлі: Відкриті торги.  

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Якість поставленої продукції повинна відповідати вимогам чинних ДСТУ, ТУ. 

На кожну партію найменування товару постачальник надає сертифікат відповідності або 

паспорт якості, або інший документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, 

встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, та 

повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України. 

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі: 

- мішок з рукавної поліпропіленової тканини 105х55 см вагою 80 г; розривне навантаження 

полоски тканини розміром 50х200 мм по утоку та основі не менше 70 кгс; 

- кількість ниток на 10 см по основі та утоку не менше 42; 

- низ мішка – відкритий або підігнутий зріз тканини підгинається назовні мішка і пришивається 

однонитковим ланцюговим стібком; 

- верх (горло) мішка – відкритий оплавлений зріз; 

- мішки не повинні мати стороннього запаху або виділяти шкідливі речовини; 

- у мішках не допускається дірок, розсічення з розриванням поліпропіленової стрічки, різке 

стягування шва, кривизна шва; 

- сировиною для виготовлення мішків з поліпропіленової тканини є гранульований 

поліпропілен згідно з ГОСТ 26996; 

- мішки повинні бути виготовлені з тканини у вигляді рукава, тканого з поліпропіленових 

плівкових ниток, армованих 1 поліпропіленовими плівковими нитками не рідше ніж через п’ять 

ниток за основою та утоком за наданим зразком мішка 105х55 см. 

На підтвердження відповідності технічних характеристик запропонованого товару вимогам 

тендерної документації Учасник у складі пропозиції надає фотозразок пропонованого мішка 

105х55 см, а переможець до укладення договору надає зразок запропонованого товару. 
 

№ п/п Найменування товару Розміри, см Одиниця виміру Кількість 

 Мішки поліпропіленові:    

1.  мішок  50 кг 105 х  55    шт. 37000 

2.  мішок   30 кг 95 х  55    шт. 2500 

3.  мішок   25 кг 75 х 50    шт. 1000 

 



 
Умови поставки: поставка товару здійснюється з дотриманням термінів його реалізації 

автотранспортом Постачальника або перевізника за рахунок Постачальника. 

Місце поставки: Україна, Харківська обл., Харківський район, с. Елітне, вул. Насіннєва, 22-1 

(10), 62408. 

Вимоги до тари та упаковки: упаковка повинна захищати товар від пошкоджень або псування 

під час перевезення (доставки). 

Термін поставки: Товар постачається частинами, які визначає Замовник у заявці у вигляді 

електронного листа на e-mail учасника на необхідну кількість товару. Термін поставки товару 

не повинен перевищувати трьох діб з дня надсилання заявки. 

Вимоги щодо захисту довкілля: Товар повинен бути безпечний для довкілля, що 

підтверджується висновком санітарно-епідеміологічної експертизи.. 
 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку на 2021 рік, становить 

340`600.00 грн (з ПДВ)  

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

340`600.00 грн (з ПДВ)  

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом 

загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами. 

 


