
Проведення переговорної процедури на закупівлю за предметом: 

 

Аміачна селітра, карбамід 

(код за ДК 021:2015 – 24410000-1 Азотні добрива) 
Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі 

наявності підстав, що визначені згідно ч. 2 ст. 40 Закону. 11 лютого 2021 року було розпочато 

проведення закупівлі – відкритих торгів, предмет закупівлі «Аміачна селітра, карбамід (код за 

ДК 021:2015 – 24410000-1 Азотні добрива)», ідентифікатор закупівлі UA-2021-02-11-004751-a. 

Закупівля не відбулась через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій. 1 березня 

2021 року було розпочато проведення закупівлі – відкритих торгів повторно, предмет 

закупівлі «Аміачна селітра, карбамід (код за ДК 021:2015 – 24410000-1 Азотні добрива)», 

ідентифікатор закупівлі UA-2021-03-01-002909-a. Закупівля не відбулась через відсутність 

достатньої кількості тендерних пропозицій. На підставі п.1 ч.2 ст.40 Закону, у разі, якщо було 

двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через 

відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом, замовником 

як виняток застосовується Переговорна процедура закупівлі. При цьому предмет закупівлі, 

його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не 

повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації.  

 

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 

Аміачна 

селітра 

ДСТУ 7370:2013  

Склад(% маси): 

вміст азоту в перерахунку на суху речовину не 

менше 34.4% 

Масова частка води не більше ніж 0,2% 

Розсипчастість не менше 100%  

Сорт вищий, гранульований продукт білого 

кольору з жовтуватим відтінком. Виробник –

Україна  

Рік виготовлення: 2020-2021 р. 

кг 37000 

Карбамід 

ДСТУ 7312: 2013 Марка Б  

Вищий сорт,гранули білого кольору без 

сторонніх домішок . 

Гранули повинні бути оброблені поверхнево-

активною речовиною, яка забезпечує добру 

сипучість та не злежування товару при 

зберіганні. Масова частка азоту в перерахунку 

на суху речовину ,не менше ніж 46,2% 

Масова частка води методом висушування не 

більше ніж 0,3% 

Розсипчастість, не менше 100% 

Рік виготовлення: 2020-2021 р. 

кг 25600 

 

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). 



  

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. 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ: 

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

доставка товару має здійснюватись 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 отриманої пропозиції від ТОВ «РОК ТРЕЙД» 

щодо застосування переговорної процедури закупівлі в порядку, передбаченому згідно ст. 40 

Закону. 

 

Пропозиція склала: 737 520 грн. з ПДВ. 

В річний план закупівель внесено: 737 520 грн. з ПДВ. 
 
 

 
 


