Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:
Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України; вулиця Інститутська,
б.1, селище Селекційне, Харківський район, Харківська область, 62478; код за ЄДРПОУ – 00497124;
категорія замовника – Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.
2. 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): код ДК 021-2015
(CPV): 99999999-9 - Не відображене в інших розділах (Обприскувач Кронос-3000-22 або еквівалент)
.
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-14-004355-a
4. Процедура закупівлі: Переговорна процедура
5. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:
№ Найменування

Обприскувач
Кронос-3000-22
1 або еквівалент

Кількість,
одиниць

Технічні характеристики

1

Ширина захвату, м
22
Кількість секцій
5
Бак, л
3000
Об’єм подачі насосу, м3/год
9,6
Типорозмір шин, стандарт/опція
9,5R42
Ширина колії, мм
1550-2100
Кліренс, мм
650
Робоча висота штанги, мм
600-1850
Карданний вал
«Weasler»/AW10 або еквівалент
Комплект інжекторний змішувач
встановлено
Міксер з пристроєм для промивання каністр
встановлено
Форсунки на 3 розпилювачі (3 інжекторних IDK)
встановлено
Агрегатування з трактором
причіпне
Гарантійний період
не менше 12 місяців від дня продажу
Транспортування товару
забезпечує учасник

Усі посилання на конкретні марку чи виробника, що характеризує продукт чи послугу певного
суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб
виробництва слід читати як «або еквівалент».
У випадку надання Учасником еквіваленту, він має надати порівняльну таблицю запропонованого
товару, який вимагається Замовником при цьому технічні характеристики не повинні бути гіршими.
Місце поставки товару: вулиця. Інститутська, б.1, селище Селекційне, Харківський район,
Харківська область, 62478.
Строк поставки – до 31.03.2022 р.
Транспортування товару забезпечується Учасником.
6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: За результатами переговорів узгоджена
ціна пропозиції учасника процедури закупівлі: 595000,00 грн з ПДВ.
Застосування переговорної процедури обумовлене вимогами п.1. ч.2. ст.40 Закону України «Про
публічні закупівлі», а саме «Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у
разі: 1) якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через
відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом. При цьому предмет
закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не
повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації». У зв’язку з тим,
що двічі було відмінено відкриті торги на закупівлю код ДК 021-2015 (CPV): 99999999-9 - Не відображене
в інших розділах (Обприскувач Кронос-3000-22 або еквівалент) через відсутність достатньої кількості
тендерних пропозицій, визначеної Законом України «Про публічні закупівлі» (Звіт UA-2021-12-08-004542-c
від 24 грудня 2021; UA-2021-12-24-007228-c від 09 січня 2022) та відповідно до вимог п.1 ч.2 статті 40
Закону України «Про публічні закупівлі» замовник застосовує переговорну процедуру закупівлі.

