Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України
ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик на закупівлю запасних частини до комбайнів Сампо,
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 (ЄЗС) 34390000-7 – Приладдя до тракторів (Запасні частини до
комбайнів Сампо)
Процедура закупівлі: Відкриті торги.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Якість товару повинна відповідати стандартам та технічним умовам, діючим в Україні.
Технічна документація повинна містити докладний опис технічних, функціональних
характеристик та гарантійні зобов’язання постачальника на предмет закупівлі (гарантійний
період – не менше 12 місяців від дня продажу товару). Запасні частини повинні бути новими,
оригінальними, сертифікованими для продажу на території України (про що надається
відповідний гарантійний лист).
Запасні частини до комбайнів Сампо постачаються за адресою: Україна,
Харківська обл., Харківський район, с. Елітне, вул. Насіннєва, 22-1 (10), 62408. Строк
поставки до 31 грудня 2021 р.
Кількість запасних частин:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Найменування товару
Запасні частини до комбайнів Сампо:
Шарнір жатки
Шарнір жатки
П’ятка коси
Кільце гумове
Підшипник
Електродвигун
Шарнір привода коси
Шарнір привода коси
Вал соломотряса
Вал соломотряса

№ за каталогом

Одиниця
вимірювання

Кількість

0497730
0497733
0424375
0400573
R652444
8031930
0497728
0497729
R680628
R680629

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

2
2
2
6
8
1
2
2
2
1

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку на 2021 рік, становить
115`000.00 грн. з ПДВ

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
115`000.00 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.

