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

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі послуги з ремонту комбайнів SAMPO, 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: 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (послуги з ремонту комбайнів SAMPO) 

Процедура закупівлі: Відкриті торги.  

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Надання послуг з ремонту комбайнів SAMPO повинно відповідати вимогам інструкцій заводів-

виробників. До виконання робіт долучають працівників, які мають знання та досвід робіт, що 

підтверджується посвідченням про проходження  навчання з сервісного обслуговування 

комбайнів SAMPO.  

Виконавець надає послуги з використанням власних  матеріалів, запасних частин. 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 послуг 
Одиниця 

вимірювання 
Кількість 

  Послуги з ремонту комбайнів SAMPO:    

1.  Заміна валу соломотряса комбайна САМПО-2055 послуга 1 

2.  Заміна клавішів соломотряса комбайна САМПО-2055 послуга 1 

3.  
Заміна сайлентблоків решітного стану комбайна САМПО-

2055 послуга 1 

4.  
Заміна елемента фільтруючого  кондиціонера кабіни 

комбайна САМПО-2055 послуга 1 



5.  Заміна бичів барабана комбайна САМПО-2055 послуга 1 

6.  Заміна ножів подрібнювача комбайна САМПО-2055 послуга 1 

7.  

Заміна фільтрів повітряних, паливних та масляних 

комбайна САМПО-2055 послуга 1 

8.  

Заміна електродвигуна обертів барабана комбайна 

САМПО-2055 послуга 1 

9.  

Заміна валу, втулок та підшипників коробки комбайна  

САМПО-2045 
послуга 1 

10.  Заміна лопаток ланцюга елеватора комбайна САМПО-130 послуга 1 

11.  

 Заміна  та діагностування електронного  блоку  (модуль) 

керування   паливною системою  двигуна комбайна 

САМПО-2045 послуга 1 

 

№ Запчастини та витратні матеріали 
№  

за каталогом 
Кількість, шт. 

1.  Вал соломотряса R680628 1 

2.  Вал соломотряса R680629 1 

3.  Підшипник R652444 8 

4.  Втулка сайлентблока 0633855 4 

5.  Втулка сайлентблока 0633822 8 

6.  Фільтр кондиціонера 0492387 2 

7.  Бич барабана R680428 4 

8.  Бич барабана R680429 4 

9.  Гвинт  кріплення бичів  барабана 6232190 32 

10.  Ніж подрібнювача 0480917 45 

11.  Ніж подрібнювача 0481051 44 

12.  Фільтр повітряний 0493712 2 

13.  Фільтр повітряний 0493711 2 

14.  Фільтр паливний 836862602 5 

15.  Фільтр паливний 836862600 5 

16.  Фільтр масляний 836662580 2 

17.  Клавіша соломотряса R687275 4 

18.  Лопатка 0980735 70 

19.  Вал 0480447 1 

20.  Втулка 0480496 1 

21.  Підшипник 0480536 1 

22.  Підшипник 0480534 1 

23.  Підшипник 0480539 1 

24.  Підшипник 0480478 1 

25.  
Електронний  блок  (модуль) керування   паливною 

системою двигуна комбайна САМПО-2045 

 1 

 

Місце надання послуг: Харківська обл., Харківський район, с. Елітне, вул. Насіннєва, 22-1 (10), 

62408,  селекційний комплекс  Замовника  

Термін надання послуг: до 30.07.2021 р. 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

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

461`518.40 грн. з ПДВ 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

461`518.40 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. 

 

 


