
Проведення процедури відкритих торгів з особливостями 

згідно предмету закупівлі: 

«Засоби захисту рослин  

(код за ДК 021:2015 – 24450000-3 – Агрохімічна продукція)» 

 
відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) з урахуванням 

постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей 

здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом 

України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та 

протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» зі змінами (далі — Особливості). 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 
 

Найменування продукції 
Діюча речовина Одиниці 

виміру 
Кількість 

гербіциди 

Кайліс аклоніфен, 600 г/л л 250 

Квін Стар Макс хізалофоп-п-етил, 125 г/л л 165 

Гліфовіт 
ізопропіламінна сіль гліфосату, 

 480 г/л 
л 2500 

Селефіт прометрин, 500 г/л л 20 

Віталон Експерт десмедифам, 71 г/л +  

фенмедифам, 91 г/л +  

етофумезат, 112 г/л 

л 10 

фунгіциди 

Дезарал Екстра карбендазим, 250 г/л +  

флутриафол, 125 г/л 
л 125 

інсектициди 

Антиколорад Макс імідаклоприд, 300 г/л +  

лямбда-цигалотрин, 100 г/л 
л 20 

Хлорпірівіт-Агро хлорпірифос 500 г/л, циперметрин 50 г/л л 5 

Люкс  Максі тіаметоксам 250 г/л, ацетаміприд 100 г/л л 5 

регулятори росту 

Авангард Соняшник комплекс макро і мікро елементів л 200 

Авангард Бор В-150 г/л, N-65 г/л л 120 

Авангард Бобові комплекс макро і мікро елементів л 740 
 

* Якщо у специфікації товару є посилання на конкретні торгівельні марку чи фірму, патент, 

конструкцію або тип предмета закупівлі, такі найменування товару читати у редакції – "або 

еквівалент".  
 

1. У разі надання еквівалентів заявленого предмету закупівлі учасник повинен подати 

ПОРІВНЯЛЬНУ ТАБЛИЦЮ технічних характеристик запропонованого ним та заявленого 

Замовником предмета закупівлі. У разі, якщо товар, запропонований на торги, не відповідає 

технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, тендерна 

пропозиція може бути відхилена. 

2. Рік виробництва 2022 – 2023.  

3. Учасник надає у складі своєї тендерної пропозиції: копію сертифікатів якості, відповідності, 

технічні паспорти, лабораторні висновки тощо (що є дійсними на момент пропозицій електронних 

торгів) та повинні відповідати вимогам державних стандартів і стандартів, що існують для даного 

виду товару, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до якості такого товару. 

Постачальник надає сертифікат якості на кожну партію найменування товару. 

4. Якщо учасник не є виробником продукції, необхідно надати завірені належним чином копії 

документів, які підтверджують стосунки із виробником: 



  
- сертифікат дистриб’ютора, представника, дилера або лист виробника про представництво його 

інтересів учасником або копію договору з виробником, завірену учасником торгів та виробником 

продукції. 

Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання продукції та вимагаються, 

як захист від недобросовісних учасників або учасників, які є постачальниками товарів 

недостатньої якості. 

5. 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. 

6. Місце поставки: доставка Учасником до складу Замовника за адресою: 32300, Хмельницька обл., 

м. Кам’янець-Подільський, вул.  Шевченка, 13. 

7. Строк поставки товару: з моменту підписання договору до 30 травня 2023 року. Поставка товару 

здійснюється одноразово або узгодженими партіями, не пізніше 2 (двох) календарних днів з 

моменту одержання відповідної заявки від Замовника. 

8. 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. 

9. Оплата здійснюється після поставки товару на підставі виставлених рахунків та видаткових 

накладних в термін до 200 (двісті) календарних днів. 

10. Агрохімічна продукція є такою, що не має негативного впливу на навколишнє середовище та 

зареєстрована і дозволена до використання в Україні.  

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 господарської діяльності 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 та 

переліком всіх вищенаведених характеристик. При наданні еквіваленту кількість не повинна змінитись. 

 

Розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про державний бюджет України на 

2023 рік» та встановлено згідно кошторису та плану використання бюджетних коштів, затверджених на 

2023 рік. 

 

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі - Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі 

здійснено 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 САЙЕНС ПАРК» 1 075 838,20 грн з ПДВ 12 найменувань 

 

Пропозиція склала: 1 075 838,20 грн з ПДВ. 

В річний план закупівель внесено: 1 076 000,00 грн з ПДВ. 
 


