Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України
ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі тканини ситової СВ-1 ПА або еквіваленту,
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 39560000-5 – Текстильні вироби різні (тканина ситова СВ-1 ПА або
еквівалент)
Процедура закупівлі: Спрощена закупівля.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Якісні та технічні характеристики заявленої кількості тканини ситової СВ-1 ПА або еквіваленту
(2000 пог. м) визначені з урахуванням реальних потреб інституту та оптимального
співвідношення ціни та якості.
Тканина ситова СВ-1 ПА або еквівалент повинна бути нова та такою, що не була в експлуатації,
що не має негативного впливу на навколишнє середовище, її якість повинна відповідати
наступним технічним вимогам:
 структура нитки – мононитка по основі та утоку;
 ширина тканини – 150 см;
 товщина тканини – 0,8 мм;
 поверхнева щільність – 78 ± 10 г/м2;
 кількість ниток на 10 см по основі – 90;
 кількість ниток на 10 см по утоку – 93;
 розмір вічка – 0,9 х 0,9 мм;
 розривне навантаження полоси 50 х 200 мм по основі та утоку не менше 85,0 кгс.
Тканина ситова СВ-1 ПА або еквівалент повинна 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: Україна, Харківська обл., Харківський район, с. Елітне, вул. Насіннєва, 22-1
(10), 62408
Термін поставки: до 20 липня 2021 р.
Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку на 2021 рік, становить
102000,00 грн. з ПДВ

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
102000,00 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.

