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

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі ізоляторів паперових, 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:  18937100-7 – Пакувальні пакети (ізолятори паперові)  

Процедура закупівлі: Переговорна процедура (Обґрунтування: двічі відмінено процедуру 

відкритих торгів (закупівля ізоляторів паперових – ID UA-2021-04-14-006061-c та закупівля ID 

UA-2021-05-06-003853-b), у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої 

кількості тендерних пропозицій, визначеної Законом України "Про публічні закупівлі")  

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

№ Найменування товару 
Розміри, 

мм 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

 Ізолятори паперові:    

1.  ізолятор  паперовий 380 х 150 шт.  6000 

2.  ізолятор  паперовий 330 х 135 х 75 шт. 27000 

3.  ізолятор  паперовий 250 х 150 шт. 1000 

4.  ізолятор  паперовий 180 х 120 шт. 12000 

5.  ізолятор  паперовий 140 х 90 шт.   16000 

6.  ізолятор  паперовий 130 х 80 шт.   1000 

Пакети паперові (ізолятори паперові)  розміром 330x135x75 повинні бути виготовлені з 

водостійкого мікрокрепірованого крафт-паперу стандарту SKI щільністю 65г/м
2
 з нанесенням 

маркувального рисунка (кольорова полоса не вужче 25 мм,  впоперек усього пакету), який не 

вигорає на сонці,  фарбами різних кольорів (за заявкою замовника). Папір витримує атмосферні 

дії сонця, опадів і вітру.  

Пакети паперові інших вказаних розмірів виконані з водостійкого мікрокрепірованого крафт- 

паперу щільністю 65г/м
2 

без нанесення маркувального рисунка. Папір витримує атмосферні дії 

сонця, опадів і вітру.  

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:  до 31.08.2021 р.  



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 безпечний для довкілля, що підтверджується 

сертифікатом відповідності. 
 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

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

82`380.00 грн. з ПДВ.  

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

82`380.00 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. 


