Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України
ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі послуги з ремонту хроматографічної системи
Smartline, 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: 99999999-9 - Не відображене в інших розділах (послуги з ремонту
хроматографічної системи Smartline)
Процедура закупівлі: Спрощена закупівля.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Надання послуг з ремонту вказаного обладнання повинно відповідати вимогам державних
стандартів, інструкцій заводів-виробників. Запасні частини, що використовуються при наданні
послуг, повинні бути новими, оригінальними, сертифікованими для продажу на території
України (про що надається відповідний гарантійний лист). Гарантійний термін на запасні
частини, що використовуються при наданні послуг, повинен складати не менше 12 (дванадцяти)
місяців.
Ціна визначається з урахуванням всіх витрат, пов’язаних з предметом закупівлі, у тому числі:
вартості самих послуг по ремонту, вартості запасних частин, матеріалів тощо, що будуть
використані в процесі поточного ремонту, податків і зборів (що сплачуються або мають бути
сплачені на підставі діючих нормативних документів) та з урахуванням ПДВ або без ПДВ (у
разі коли суб’єкт господарювання звільнений від сплати ПДВ відповідно до чинного
законодавства України).
Представники Замовника мають право у присутності відповідальної особи Виконавця на всіх
етапах здійснювати контроль якості послуг та відповідності їх технічним вимогам, не
втручаючись у господарську діяльність Виконавця.
Гарантійний термін на надані послуги повинен складати не менше ніж 12 ( дванадцять) місяців
з моменту підписання акту приймання-передачі наданих послуг.
Технічне завдання
№

Найменування

Одиниця виміру

Кількість

Послуги з ремонту хроматографічної системи Smartline:
1.

Демонтаж хроматографічної колонки Knauer 25WE000E2L YH111

послуга

1

2.

Встановлення хроматографічної колонки

послуга

1

3.

Заміна елементів ущільнення

послуга

1

4.

Промивання системи і хроматографічної колонки

послуга

1

5.

Тестування і перевірка працездатності приладу

послуга

1

6.

Проведення пробного аналізу (суміш стандартів токоферолів )

послуга

1

Запасні частини та витратні матеріали для ремонту хроматографічної системи Smartline
№
1.
2.
3.
4.
5.

Найменування запасних частин та витратних матеріалів
М1310
Ущільнення високого тиску для 1/8 поршня
М1458
Ущільнення низького тиску для 1/8 поршня
G0924B
Клапан для головки насоса 10 мл
R0462
Пружина компресійна VD-186; R=3,125 N/mm
P7308
Шайба 14,2х4х1

Одиниця виміру

Кількість

шт.

2

шт.

2

шт.

4

шт.

2

шт.

2

Місце поставки: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, 142, 61060
Термін поставки: до 01 вересня 2021 р.
Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку на 2021 рік, становить
89922,00 грн. з ПДВ
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
89922,00 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.

