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

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі послуг з визначення сортових якостей 

насіння сільськогосподарських культур , 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: 73110000-6 - Дослідницькі послуги (Визначення сортових якостей 

насіння сільськогосподарських культур) 

Процедура закупівлі: Переговорна процедура (Обґрунтування: застосовується як виняток 

відповідно до п.2 ч.2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: відсутності 

конкуренції з технічних причин (визначення сортових якостей насіння сільськогосподарських 

культур)).  

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

1) визначення сортових якостей насіння зернових культур – 78 послуг 

2) визначення сортових якостей насіння зернобобових культур –  24 послуга 

3) визначення сортових якостей насіння соняшнику – 35 послуга 

4) визначення сортових якостей насіння кукурудзи – 20 послуга 

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 62408, Україна, 

Харківська область, Харківський район, с. Елітне, вул. Насіннєва, 22-1 (10) 

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2021 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

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

268`764.00 грн. з ПДВ.  

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

268`764.00 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. 


