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 лубʼяних культур Національної академії аграрних наук України,
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-2022-01-14-003595-c.
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): Оренда сільськогосподарської техніки з оператором (Збирання кукурудзи) 77110000-4 - Послуги, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції.
5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета закупівлі
(детальний опис технічних характеристик предмету закупівлі)

Оренда сільськогосподарської техніки з оператором (Збирання кукурудзи)
за ДК 021:2015: 77110000-4 – Послуги, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської
продукції
№
п/п
1.

Найменування
Збирання кукрудзи

Одиниці виміру

Кількість

га

231

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. Учасник надає послуги за адресою: 41400, Сумська область, місто Глухів, поля Замовника.
2. Послуги надаються технічносправною сільськогосподарською технікою: комбайн марки CLAAS
(або еквівалент), жатка кукурудзяна GERINGHOFF 8 рядів (або еквівалент).
3. Управління (керування) технікою, її технічне обслуговування та ремонт в процесі експлуатації за
цільовим призначенням проводяться екіпажем Виконавця, при цьому екіпаж не вступає у трудові
відносини з Замовником.
4. Забезпечення паливно-мастильними матеріалами проводиться за рахунок Замовника:
Учасник надає Гарантійний лист про наступне:
- забезпечення пальним за рахунок Замовника;
5. Охорона та збереження сільськогосподарської техніки, механізмів забезпечується Виконавцем.
6.Харчування працівників, задіяних при наданні послуг, та виплата їм заробітної плати забезпечується
Виконавцем.
7. На місці виконання послуг Виконавець зобов’язаний вжити необхідні заходи по техніці безпеки і
пожежної безпеки.
8. Надання послуг здійснюється на підставі заявок Замовника, надісланих Виконавцеві, викладених у
письмовому вигляді та переданих засобами телекомунікаційного зв’язку (або письмово або за
допомогою електронного повідомлення, або в будь-який інший можливий спосіб).

9. Надання послуг повинно проводитись не пізніше 10 календарних днів з моменту отримання заявки
від Замовника у кількості, вказаній в заявці.
10. Кінцевий строк надання послуг може бути продовжено Замовником, із об’єктивних на те причин
(погодних обставин), при цьому одна із Сторін заздалегідь (за два календарних дні) повідомляє іншу
Сторону про продовження такого строку, із чітким зазначенням кінцевого строку надання послуг
та/або їх етапів.
11. Розрахунки за надані Послуги здійснюються за фактом надання Послуг та після підписання
Сторонами Акта приймання-передачі наданих Послуг протягом 150 календарних днів, з дати його
підписання.
12. Виконавець повинен надавати можливість безперешкодно здійснювати контроль за своєю діяльністю
Замовнику на всіх стадіях надання послуг.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 300300,00 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.

