Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України
ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі послуг зі збирання пшениці озимої, ячменю
ярого, пшениці ярої, кукурудзи, соняшнику, сої, 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: 77110000-4 - Послуги, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської
продукції, що найбільш відповідає номенклатурній позиції ДК 021:2015: 77111000-1 - Оренда
сільськогосподарської техніки з оператором (послуги зі збирання пшениці озимої, ячменю
ярого, пшениці ярої, кукурудзи, соняшнику, сої).
Процедура закупівлі: Переговорна процедура
Переговорна процедура закупівлі застосовується як виняток відповідно до пункту 1 частини 2
статті 40 Закону «Про публічні закупівлі», так як було двічі відмінено процедуру відкритих
торгів, через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом.
(ID UA-2021-06-02-002734-a та ID UA-2021-06-18-002915-a). При цьому предмет закупівлі, його
технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не
відрізняються від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Згідно виробничих завдань інституту послуги зі збирання пшениці озимої, ячменю ярого,
пшениці ярої, кукурудзи, соняшнику, сої повинні відповідати наведеним нижче технічним,
якісним та кількісним характеристикам:
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Найменування послуг
Послуги зі збирання пшениці озимої, ячменю ярого,
пшениці ярої, кукурудзи, соняшнику, сої:
ДК 021:2015 (ЄЗС) 77111000-1 – Оренда
сільськогосподарської техніки з оператором
Послуги зі збирання пшениці озимої 104,2 га
Послуги зі збирання ячменю ярого 25 га
Послуги зі збирання пшениці ярої 10 га
Послуги зі збирання кукурудзи 44,6 га
Послуги зі збирання соняшнику 66,0 га
Послуги зі збирання сої 162,0 га

Одиниця
вимірювання

Кількість
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послуга
послуга
послуга
послуга
послуга

1
1
1
1
1
1

Термін надання послуг: до 30.09.2021 р.
Місце надання послуг: Харківська обл., Харківський район, с. Елітне, вул. Насіннєва, 22-1
(10), 62408, селекційний комплекс Замовника
Технічне обслуговування, охорону сільськогосподарської техніки, харчування працівників, які
будуть залучені для виконання робіт, забезпечує Виконавець.
Дата виїзду на поле та обсяг запланованих робіт по збиранню зернових культур на конкретну
дату визначається замовником у заявці, яка надсилається Виконавцю на його електронну
адресу. Надання послуг повинно бути розпочато не пізніше 3 (трьох) календарних днів після
отримання електронної заявки Замовника у строки, визначені у такій заявці.
Виконавець повинен передбачити застосування заходів із захисту довкілля під час збирання
врожаю відповідно до законодавства.
Витрати по забезпеченню сільськогосподарської техніки паливо-мастильними матеріалами в
обсягах, необхідних для надання послуг, несе Виконавець.
Відсоток втрат врожаю при застосуванні сільськогосподарської техніки повинен бути не
більшим за відсоток, визначений технічними характеристиками заводу-виробника цієї
сільськогосподарської техніки.
При наданні послуг Виконавець несе відповідальність за дотримання норм з охорони праці та
пожежної безпеки.
Техніка Виконавця, яка задіяна при наданні Послуг, повинна бути в технічно справному стані, з
необхідною кількістю агрегатів, укомплектована засобами пожежогасіння.
Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку на 2021 рік, становить
436`508.00 грн. з ПДВ.
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
436`508.00 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.

