
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: Дніпропетровська  дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Національної 
академії аграрних  наук України; вулиця Опитна.1, с. Олександрівка, Дніпровський район, 

Дніпропетровська область, 52041; код за ЄДРПОУ – 26369116; 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):  ДК 021:2015 – 77110000-4 -Послуги, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської 

продукції (Послуги з вирощування пшениці та комплексного обробітку грунту на площі 196,44 га, 

послуги з вирощування соняшнику та комплексного обробітку грунту на площі 121,32 га, 
комплексний обробіток грунту та посів пшениці під урожай 2024 року на площі 137,20 га) 

3. Ідентифікатор закупівлі:UA -2023-02-22-014465-a 

  

4. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями 

 

5. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:  

 

№ 

п/п 
Найменування   

 

Технічні характеристики 
 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

1 Внесення добрив по пшениці З урахуванням вартості 

добрив рослин. Згідно 
технології вирощування 

пшениці. 

га 196,44 

2 Внесення засобів захисту 

рослин по пшениці 

З урахуванням вартості 

добрив. Згідно технології 
вирощування пшениці 

га 196,44 

3 Збирання врожаю пшениці Втрати врожаю не більше 3% га 196,44 

4 Дискування перший слід Згідно технології 

вирощування 

га 196,44 

5 Дискування другий слід Згідно технології 

вирощування  

га 196,44 

6 Оранка Згідно технології 

вирощування  

га 196,44 

7 Культивація передпосівна 

(перша) 

На глибину 10-12см га 121,32 

8 Культивація передпосівна 

(друга) 

На глибину 10-12см га 121,32 

9 Внесення засобів захисту 

рослин 

З урахуванням вартості 

засобів захисту рослин. Згідно 

технології вирощування 
соняшнику 

га 121,32 

10 Сівба соняшнику З урахуванням вартості 

посівного матеріалу  

га 121,32 

11 Збирання врожаю соняшнику  Втрати врожаю не більше 3% га 121,32 

12 Дискування перший слід Згідно технології 
вирощування 

га 137,20 

13 Дискування другий слід Згідно технології 

вирощування 

га 137,20 

14 Культивація Згідно технології 

вирощування 

га 137,20 

15 Сівба озимої пшениці під 

врожай 2024 року 

З урахуванням вартості 

посівного матеріалу  

га 137,20 



 

 

1. Послуги повинні надаватися сільськогосподарською технікою і робочою силою Учасника.  

3. Технічне обслуговування, охорону сільськогосподарської техніки, харчування працівників, які будуть 

залучені для виконання робіт, забезпечує Учасник.  

4. Посівний матеріал, добрива, засоби захисту рослин, паливно-мастильні матеріали забезпечуються 

Учасником.  

5. При збиранні врожаю втрати не повинні перевищувати 3% збору врожаю.  
6.Учасник повинен надати послуги, якість яких відповідає стандартам, технічним умовам та/або вимогам, 

що ставляться до такого виду послуг. 

 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі 5`503`000.00 : грн з ПДВ. 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

За результатами моніторингу ринкових цін на послуги а також з дотриманням максимальної економії 

була обрахована очікувана вартість 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. 

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

