
Проведення процедури відкритих торгів на закупівлю за предметом: 
 

Добриво комплексне «Нітроамофоска»  
(код ДК 021:2015: 24440000-0 – Добрива різні) 

 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 
  

Технічні вимоги до предмета закупівлі, що встановлюються замовником 
 

Найменування 
продукції Технічні характеристики Одиниці 

виміру Кількість 

Добриво 
комплексне 

«Нітроамофоска» 

- Зовнішній вигляд – гранульований 
продукт без зовнішніх домішок; 
типовий вміст гранул з розмірами від 
2,0 до 5,0 мм 

- Масова доля загального азоту (N), %, не 
менше 16; 

- Масова частка засвоюваних фосфатів (в 
перерахунку на P2O5), %, не менше 16; 

- Масова частка калію (в перерахунку на 
K2O), %, не менше 16; 

- Масова частка води, %, не більше 0,7; 
- Розсипчастість: 100% 
- Рік виготовлення: 2020 - 2021 

кг 22000 

 
ЯКІСНІ ВИМОГИ: 
Якість предмета закупівлі повинна відповідати вимогам державних стандартів і 

стандартів, що існують для даного виду товару, сертифікатів відповідності, іншій технічній 
документації, яка встановлює вимоги до якості такого товару та підтверджується 
сертифікатом якості/ походження та/або паспортом виробника при поставці товару 
(виробництво предмету закупівлі тільки на території України). 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі своєї пропозиції документи, які 
підтверджують відповідність пропозиції учасника вказаним технічним, якісним, кількісним та 
іншим вимогам до предмету закупівлі, а саме надати завірені підписом уповноваженої особи 
учасника та його печаткою копії: 

- паспорту та/або сертифікату якості, та/або сертифікату відповідності. 
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. 

Учасник повинен передбачити застосування заходів із захисту довкілля під час 
поставки товару відповідно до законодавства. 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ: 
Умови поставки товару: поставка і розвантаження товару за рахунок Учасника, 

доставка товару має здійснюватися з дотриманням умов транспортування для перевезення 
зазначеного товару, фасування – товар пакується в біг-беги (не більше 1 000 кг). Приймання 
товару по якості і кількості здійснюється уповноваженими представниками обох Сторін. У 
разі виявлення неякісного товару або такого, що не відповідає умовам договору, Учасник 
зобов’язаний замінити неякісний товар протягом 3 (трьох) календарних днів після отримання 
вимоги про це від Замовника, без будь-якої додаткової оплати з боку Замовника. 

Місце поставки: доставка Учасником до складу Замовника за адресою: 32300, 
Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул.  Шевченка, 13. 



  
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. 
 

Очікувана вартість сформована на підставі отриманих комерційних пропозицій від 
потенційних учасників процедури закупівлі щодо технічних, якісних та кількісних 
характеристик предмета закупівлі  та на підставі даних, отриманих з сайту:                  
www.him-export.com, а саме:  
 

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

1. ТОВ «ТД» Агроімпорт ЛТД» 281 600  (з ПДВ)  

2. ТОВ «Хім-Експорт» 297 000 (з ПДВ)  

 
Пропозиція склала: більш вигідна пропозиція склала 281 600 грн з ПДВ. 
В річний план закупівель внесено: 281600 грн з ПДВ. 
  



  
 
 

ДОДАТОК 6 
 

 
ПРОЄКТ ДОГОВОРУ викладено окремим додатком 

 
 
  



  
ДОДАТОК 7 

 
Підтвердження, що Учасник ознайомився з істотними умовами договору та 

погоджується з включенням їх до договору про закупівлю, якщо його буде обрано 
переможцем 

 
ЛИСТ-ЗГОДА З ПРОЄКТОМ ДОГОВОРУ 

Ми, (найменування суб’єкта господарювання), як учасник тендеру на 
закупівлю Добриво комплексне «Нітроамофоска» (код ДК 021:2015: 
24440000-0 – Добрива різні), ознайомились з проєктом договору, який 
наведений в Додатку 6 до тендерної документації, та погоджуємось укласти 
договір в редакції, запропонованій замовником в Додатку 6 до тендерної 
документації та гарантуємо виконання його на умовах, викладених в 
зазначеному проєкті договору. 
 
Дата: ___________ 
 
 

 (посада) (підпис) (ПІБ) 
 М. П.(за наявністю)  

 
  



  
ДОДАТОК 8 

 
 

Лист-згода на обробку персональних даних 
 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.10   № 2297-
VI даємо згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які 
передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного 
законодавства, наших персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, 
свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податку, банківські реквізити, 
розрахункові рахунки, електронні ідентифіковані дані: номери телефонів, електронні адреси 
або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаємо про 
себе для забезпечення участі у процедурах закупівлі, цивільно-правових та господарських 
відносинах. 
 
 
________________________________________________________________________________ 

(підпис керівника підприємства, організації, установи) 
М.П. 
Посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої особи переможця, 

завірені печаткою (у разі використання) 
 

 


