
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.  

 

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: 24410000-1 - 

Азотні добрива (Азотні добрива). Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі – Аміачна селітра або 

еквівалент. Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної 
позиції предмета закупівлі  – код ДК 021-2015: 24410000-1 – Азотні добрива 

 
1. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-02-08-001074-a 

 
2. Процедура закупівлі: Відкриті торги 

 

3. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:  

 
1. Найменування предмета закупівлі: Азотні добрива 
2. Кількість – 15 тонн 
3. Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі: Якість товару повинна відповідати вимогам ДСТУ 

7370:2013 або іншим, діючим на території України, державним стандартам, технічній документації тощо, 
які встановлюють вимоги до його якості та технічним вимогам, що наведені в таблиці: 

 

Назва 

номенклатурної 

позиції предмета 

закупівлі 

Технічні вимоги до товару Кількість 
Рік  

виробництва 

Аміачна селітра 

або еквівалент 

Сумарна масова частка амонійного азоту у 

перерахунку на азот у сухій речовині, % 

не менше ніж 

34,4 
15 тонн 2021-2022рр. 

 
   

Очікувана вартість предмета закупівлі: 450000,00 грн. з ПДВ. 

 

4. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проводилося на підставі затвердженої «Примірної 

методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» згідно Наказу Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами. 
 

За результатами моніторингу ринкових цін на аналогічні товари шляхом опитування виробників і 

постачальників мінеральних добрив (аміачної селітри), аналізу даних інтернет-магазинів та з дотриманням 
максимальної економії була обрахована очікувана вартість закупівлі 30000,00х15=450000,00 грн. з 

урахуванням ПДВ і витрат на транспортування). 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0275915-20#n10
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0275915-20#n10
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