
Проведення процедури відкритих торгів на закупівлю за предметом: 
 

Засоби захисту рослин 
(код за ДК 021:2015 – 24450000-3 – Агрохімічна продукція) 

 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 
Технічні вимоги до предмета закупівлі, що встановлюються замовником 

Найменування продукції Діюча речовина Одиниці 
виміру Кількість 

гербіциди 

Гліфовіт, РК (20л) ізопропіламінна сіль гліфосату,480 г/л у 
кислотному еквіваленті 360 г/л л 900 

Голд Стар трибенурон-метил 750 г/кг кг 3,4 

Голд Стар Екстра, ТТ (70г) трибенурон-метил 563 г/кг + 
тифенсульфуронметил 187 г/кг кг 2,17 

Квін Стар Макс КЕ (5л) хізалофоп - П - етил 125г/л л 180 

Віталон експерт КЕ (5л) десмедифам, 71 г/л + фенмедифам, 91 г/л 
+ етофумезат, 112 г/л л 15 

Варяг метолахлор, 315 г/л + тербутилазин, 190 
г/л л 600 

фунгіциди 

Дезарал Ектра РР, (5л) карбендазим, 250 г/л + флутриафол, 125 
г/л л 150 

Аякс, КС (5л) тіофанат-метил, 310 г/л + епоксиконазол, 
120 г/л + тебуконазол, 70 г/л л 40 

Акула прохлораз, 300 г/л + тебуконазол, 140 г/л 
+ ципроконазол, 50 г/л л 200 

ТІ Рекс пропіконазол 150 г/л+Триадимефон 150 
г/л л 70 

Унікаль тебуконазол 250 г/л л 115 
Фундазим беноміл 500 г/кг кг 82 
Захист металаксил 100 г/кг+Цимоксаніл 250 г/л л 150 
Супервін, КС (5л) флутриафол 30г/л л 160 

інсектициди 

Антиколорад Макс, КС (5л) імідаклоприд, 300 г/л + лямбда-
цигалотрин, 100 г/л л 75 

Жук OFF (Венон) клотіанідин, 200 г/л + альфа-
циперметрин, 100 г/л л 45 

АЦ Люкс ацетаміприд, 200 г/кг кг 11 
ФАС альфа-циперметрин, 100 г/л л 20 

регулятори росту та прилипачі 
Тандем ПАР (20л) суміш поверхнево-активних речовин л 60 

Авангард Старт  гумат калію, 40 г/л, бурштинова кислота, 
фітогормони л 100 

Авангард Бор (20л) В-150 г/л, N-65 г/л л 540 
Авангард стимул (20л) гормони росту+гумати л 20 
Берегиня  (20л) хлормекват-хлорид, 700 г/л л 160 

десиканти 
Десикант Макс, РК (20л) диквад дибромід 300 г/л л 20 
 
Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено 
Законом України «Про державний бюджет України на 2021 рік» та встановлено згідно 
кошторису та плану використання бюджетних коштів, затверджених на 2021 рік. 



  
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, 
торгової назви конкретного виробника тощо саме даного товару. Якість товару еквіваленту 
не завжди відповідає якості оригіналу. Заміна на еквівалент може призвести до 
необґрунтованого негативного результату виконання робіт та погіршення якості 
сільськогосподарської продукції. У разі якщо Учасником пропонується еквівалент Товару, то 
він повинен бути не гіршим за технічні та якісні характеристики, які вимагаються 
Замовником. Учасник у складі пропозиції надає документ (порівняльну таблицю) з повною 
назвою запропонованого Товару, назвою виробника запропонованого Товару, назвою діючої 
речовини запропонованого Товару. При наданні еквіваленту кількість та різноманітність 
асортименту не повинна змінитись. 
 
Очікувана вартість сформована на підставі отриманих комерційних пропозицій від 
потенційних учасників процедури закупівлі щодо технічних, якісних та кількісних 
характеристик предмета закупівлі за процедурою закупівлі, а саме:  
 

п/р Назва суб’єкта господарювання Загальна цінова 
пропозиція (грн.) Примітки 

1. ТОВ "УКРАВІТ АГРО" 1014190,88 (з ПДВ) 24 найменування 

 
Пропозиція склала: 1 014 190,88 грн. з ПДВ. 
В річний план закупівель внесено: 1 015 000 грн. з ПДВ. 


