
ОБГРУНТУВАННЯ 

 технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості 

та/або розміру бюджетного призначення  

на виконання підпункту 3 пункту 3 постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 

«Про ефективне використання державних коштів» 

 

Показник Опис 

Номер закупівлі UA-2021-04-08-000116-a 

Предмет закупівлі Культиватор причіпний KPG 6 (5-ти рядний, з гребінками і котками) 

або еквівалент 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета 

закупівлі 

1. Замовником закуповується культиватор KPG 6 причіпний 5-ти 

рядний, з гребінками і котками або еквівалент. 

2. Перелік документів, які обов’язково повинен подати учасник для 

підтвердження якості товару, що є предметом закупівлі: 

2.1. Скан-копія технічних умов на предмет закупівлі та/або технічної 

документації, що містить докладний опис технічних, функціональних 

характеристик та гарантійні зобов’язання постачальника на предмет 

закупівлі; 

2.2. Скан-копія сертифікату затвердження типу, виданий органом 

затвердження типу, або скан-копія сертифікату відповідності, виданий 

органом сертифікації відповідної галузі на предмет закупівлі. У разі 

відсутності зазначених сертифікатів учасник може надати скан-копію 

декларації про відповідність, звіреної мокрою печаткою та засвідченої 

підписом уповноваженої особи, відповідальної за достовірність наданої 

інформації; 

2.3. Скан-копія довідки в довільній формі за власноручним підписом 

уповноваженої особи учасника та завіреної печаткою (у разі наявності) 

про відповідність запропонованого учасником товару технічним 

характеристикам предмета закупівлі, наведеним нижче: 

Кількість – 1 од.; 

Рік виготовлення – не раніше 2021 р.; 

Постачальник гарантує якість та надійність товару, що постачається 

протягом терміну, який передбачено технічними умовами та 

стандартами на даний Товар, але не менше 12 місяців від дня передачі 

Товару Замовнику. 

Термін усунення недоліків або заміни товару в межах гарантійного 

терміну – 20 робочих днів з моменту направлення відповідної вимоги 

покупця на адресу постачальника. Постачальник усуває недоліки та 

проводить заміну товару за свій рахунок. 

Технічні характеристики предмету закупівлі: 

 

Тип агрегату причіпний 

Ширина захвату, близько (м) 6 

Ширина захвату лапи (м) 260 - 330 

Глибина обробки (см) 6.0 ‒ 13.5 

Кількість робочих органів, не менше 

(од)  

26 

Робоча швидкість руху до (км/год) 7 ‒ 12 

Продуктивність за 1 годину основного 

часу (га/год) 

4.2 – 7.2 

Маса агрегату, близько (кг) 2 850 

Довжина, близько (мм) 7 650 



Транспортна ширина, близько (мм) 3 200 

Висота транспортна, близько (мм) 2 800 

Необхідна потужність трактора (к.с.) 120 ‒ 140 

Тяговий клас трактора 2.0 - 3.0 

Обґрунтування необхідності посилання на конкретну модель, марку, 

торгову марку (виробника, тощо) – замовник здійснює закупівлю 

товару, із встановленням посилань на модель, марку, на торгову назву 

конкретного виробника тощо, оскільки таке посилання є необхідними 

для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та 

технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та 

потребам замовника. Тому для дотримання принципів Закону, а саме 

максимальної економії, ефективності та пропорційності замовником 

було прийнято рішення  провести закупівлю із зазначенням марки, 

моделі, торгової назви конкретного виробника тощо саме даного 

товару. 

 

Примітка: всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, 

патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його 

походження або виробника, слід читати та інтерпретувати як  з виразом 

„або еквівалент”.  

 

1. Товар повинен бути новим та таким, що раніше не 

використовувався. 

2. Якість Товару повинна відповідати  нормативним вимогам із 

захисту довкілля. 

5. Транспортування культиватору з обладнанням до Замовника 

відбувається за рахунок Виконавця.  

6. Учасник зобов’язується у разі визнання його переможцем та 

укладання договору здійснити  підготовку техніки , що постачається та 

надати наступні документи: 

  - товаросупровідні документи (акт приймання-передачі товару, 

рахунок-фактура, видаткова накладна); 

- сертифікат відповідності (свідоцтво про визнання),  або декларації 

про відповідність, складеної відповідно до вимог технічних 

регламентів,   або сертифікату затвердження (перевірки) типу (для 

продукції, оцінка відповідності якої потребує застосування модуля В 

відповідно до постанови КМУ від 13.01.2016 № 95; 

-  сертифікат/паспорт якості, або паспорт, або інструкція з експлуатації; 

- сервісну книжку. 

При постачанні Товару  постачальник зобов’язаний надати  документи 

для реєстрації техніки в відповідних органах реєстрації. Для 

підтвердження вимог цього пункту Учасник повинен надати у складі 

своєї тендерної пропозиції гарантійний лист. 

7. Для товару, який пропонується для постачання повинні бути наявні 

сервісні центри (центр) з обслуговування в Луганській області або 

мобільні бригади з обслуговування техніки в межах України в тому 

числі в межах Луганської області (виїзд на вимогу замовника торгів 

(покупця) протягом 48 годин з моменту отримання відповідного 

звернення, про що учасником надається відповідна інформація в складі 

пропозиції. 

8. Маркування, протоколи випробувань та/або сертифікати повинні 

бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких 



підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним 

законодавством. 

У разі, якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів 

випробувань чи сертифікатів і не має можливості отримати їх до 

закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, 

від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на 

підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник 

зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він 

підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням 

свого рішення. 

Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні 

маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов’язаний 

прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що 

підтверджують відповідність еквівалентним вимогам та видані 

органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена 

шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством. 
 

Очікувана 

вартість  та/або 

розмір 

бюджетного 

призначення 

Очікувану вартість закупівлі розраховано на підставі (діючий договір 

про закупівлю, комерційні пропозиції постачальників на ринку товару), 

у розмірі 421960,00 грн. 

 


