
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної
вартості, конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти

договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель
(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 луб яних культур Національної академії аграрних наук України,ʼ
41400,  Україна,  Сумська  область,  місто  Глухів,  вулиця  Терещенків,  будинок  45,  код
ЄДРПОУ 00497845, категорія замовника - підприємства, установи, організації, зазначені
у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

2. Ідифікатор закупівлі: UA-2022-01-14-001476-b.

3. Вид процедури: Відкриті торги.

4. 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): Насіння  конопель  посівних  сорту  Глесія  СН,  друга -  03110000-5  –
Сільськогосподарські культури, продукція товарного садівництва та рослинництва.

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі
(детальний опис технічних характеристик предмету закупівлі)

Сільськогосподарські культури, продукція товарного садівництва та рослинництва – за ДК
021:2015 – 03110000-5

Насіння конопель посівних сорту Глесія СН, друга
№
п/п

Найменування товару Од.
виміру

Кількість Вимоги до якості товару

1. Насіння  конопель  посівних
сорту Глесія СН, друга

кг 70 000 Схожість насіння не менше 70%.
Кількість бур янів не вище 150 шт.ʼ

і культурних не вище 50 шт.
Вологість не вище 13%.

Насіння повинно бути не пошкоджене
шкідниками, не пріле, мати відповідний колір

та запах.

На  підтвердження  відповідності  тендерної  пропозиції  технічним,  якісним  та  кількісним
характеристикам  предмета  закупівлі  учасник  подає  інформацію  про  можливість  надання  послуг
замовнику з урахуванням технічних вимог, наведених нижче. 

1. Місце поставки товару за адресою: 41400, Сумська область, місто Глухів, вул. Суворова, 70.
2. Врожай 2021 року.
3.  Строк поставки товару: здійснюється протягом 10 (десять) календарних днів з моменту надання
Замовником письмової заявки.
4.  Порядок  оплати:  оплата  поставленого  товару  на  підставі  виставленого  рахунку  та  видаткової
накладної протягом 150 календарних днів з дня отримання товару.

УЧАСНИК  повинен  обов’язково  бути  включеним  до  Державного  реєстру  суб’єктів
насінництва та розсадництва на 2021 рік. 



Упаковка повинна забезпечувати повне збереження Товару від всякого роду пошкоджень і псування
при перевезенні його будь-якими видами транспорту (з дотриманням певного температурного режиму для
товарів, які це потребують) з урахуванням перевантажень в дорозі, а також тривалого зберігання. Упаковка
повинна бути суха без механічних пошкоджень.

Для  підтвердження  відповідності  ТП  технічним,  якісним  та  кількісним  характеристикам
предмета закупівлі учасник у складі ТП повинен надати: 
1. Копію завірену належним чином Сертифікату, що засвідчує посівні якості насіння
2. Копію завірену належним чином Сертифікату, що засвідчує сортові якості насіння
3. Копію завірену належним чином Експерного висновку спеціаліста ДНДЕКЦ на вмість ТГК.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 4900000,00 грн. з ПДВ.

7.  Обгрунтування  очікуваної  вартості  предмета  закупівлі:  Міністерством  розвитку
економіки,  торгівлі  та  сільського  господарства  України  затверджена  примірна
методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою
передбачені  методи  визначення  очікуваної  вартості  предмета  закупівлі,  а  саме:  1)
здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто
інформація  про  ціни,  що  містяться  в  мережі  інтернет  у  відкритому  доступі,
спеціалізованих  торгівельних  майданчиках,  в  електронних  каталогах,  в  електронній
системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від
виробників,  офіційних  представників  (дилерів),  постачальників;  3)  у  разі  обмеження
конкуренції  на  ринку  певних  товарів  та  враховуючи  їх  специфіку  при  розрахунку
використовуються  ціни  попередніх  закупівель  аналогічного  товару  та/або  минулих
періодів  (з  урахуванням індексу  інфляції,  зміни курсів  іноземних валют).  Відповідно до
вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт
та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету
закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів. Визначення
очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням одного з методів
вищевказаного порядку, а саме проведений моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку,
збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про
ціни,  що  містяться  в  мережі  інтернет  у  відкритому  доступі,  спеціалізованих
торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель
«Прозоро», тощо. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із
застосуванням одного з методів вищевказаного порядку, а саме проведений моніторинг
цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну
товару (тобто інформація про ціни,  що містяться  в  мережі  інтернет у  відкритому
доступі,  спеціалізованих  торгівельних  майданчиках,  в  електронних  каталогах,  в
електронній системі закупівель «Прозоро», тощо.


