Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України
ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі шин, 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 021:2015:34350000-5: Шини для транспортних засобів великої та малої
тоннажності, що найбільш відповідає:
ЛОТ1: ДК 021:2015: 34351100-3 Автомобільні шини
ЛОТ2: ДК 021:2015: 34352300-2 Шини для сільськогосподарської техніки
Процедура закупівлі: Відкриті торги.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Якісні та технічні характеристики заявленої кількості шин визначені з урахуванням реальних
потреб інституту та оптимального співвідношення ціни та якості.
Шини повинні бути першої категорії, тобто новими та такими, що не були в експлуатації, що не
мають негативного впливу на навколишнє середовище, їх технічні вимоги (розмір, позначення,
фізико-механічні показники, основні параметри, гарантія виробника, тощо) відповідати
вимогам ДСТУ 8730:2017, ГОСТ 4754-97, ДСТУ ISO 4000-1:2005, ДСТУ ISO 4209-1:2005,
правилам ЕЭК ООН № 30, правилам ЕЭК ООН № 54, технічним умовам та іншій нормативноправовій документації.
Шини повинні відповідати всім стандартам та вимогам нормативних документів України (в
тому числі рекомендаціям заводів-виробників), які дійсні на момент розкриття тендерної
документації (інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що
підтверджують відповідність предмета закупівлі вимогам тендерної документації).
Термін гарантії визначається заводом-виробником і відраховується від дати продажу товару,
причому гарантійний строк служби та зберігання повинен бути не менше 1 року.
Місце поставки:
ЛОТ1: Україна, м. Харків, пр. Московський, 142, 61060
ЛОТ2: Україна, Харківська обл., Харківський район, с. Елітне, вул. Насіннєва, 22-1 (10), 62408
Термін поставки:
Товар постачається частинами, які визначає Замовник у заявці у вигляді листа на електронну
пошту учасника з необхідною кількісттю товару. Термін поставки товару не повинен
перевищувати трьох діб з дня надсилання заявки.

ЛОТ1: ДК 021:2015 34351100-3 – Автомобільні шини (автомобільні шини)
№
Типорозмір шин, мод.
Застосування
1.
225/65 R17 102H Nexen Roedian HTX RH5
Suzuki Grande Vitara
2.
225/65 R17 106RXL Nokian Nordman RS2 SUV
Suzuki Grande Vitara
3.
215/65
R16
Соболь ГАЗ 2217
4.
215/90
R15
УАЗ
5.
8,25
R20
У2
Автобус ПАЗ
6.
155/70
R13
Таврія
7.
9.00
R20
ЗИЛ
8.
175/70
R13
ВАЗ
9.
175/80-16с
Нива

Кількість, шт.
4
4
4
4
6
4
2
2
4

ЛОТ2: ДК 021:2015 34352300-2 – Шини для сільськогосподарської техніки (сільськогосподарські шини)
№
Типорозмір шин, мод.
Застосування
Кількість, шт.
5.00-10
СН-16 / КОН-2,8 / КРН-4,2
6
1.
6.00-16
мод. Л-225
Т-25 / ЗПГ-15 / КПН-4
6
2.
6.50-16
мод. Я-275
Т-16 передн.
2
3.
9.00-16
мод. Я-324
1 ПТС-2 / 2ПТС-4
6
4.
9.00-20
мод. ВФ-223
МТЗ-80 передн. / ЮМЗ / ЕО
2
5.
11.2-20
мод. Ф 35
МТЗ-82 передн. / С-130 л. / SR-45 p
8
6.
12.0-16
мод. Л-163
БДТ-7 / РОУ-6 / CК-5
2
7.
МТЗ
/
ЮМЗ
/
ЕО
задн.
6
8.
15.5 R 38 Р
мод. Ф-2А
530-610/21.3-24/Р мод. ФД-14А
Т-150 / СК-5
4
9.
SR-2055 передн.
2
10. 18.4 R 34
мод. Ф 37
Т-156
4
11. 23.1 R 26
мод. Ф 81
Дон-1500 передн.
2
12. 30.5 R 32
Найменування та/або технічні характеристики на виробників, торговельну марку або тип тощо указані для
надання загального уявлення про технічні характеристики чи складові товару.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку на 2021 рік, становить
417 464 грн. 00 коп. з ПДВ.
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
ЛОТ1: 71 200,00 грн.
ЛОТ2: 346 264,00 грн.
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.

