
 
Проведення процедури відкритих торгів на закупівлю за предметом: 

 
Послуги зі збирання врожаю 

(код за ДК 021:2015 – 77110000-4 – Послуги, пов’язані з виробництвом 
сільськогосподарської продукції) 

 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 
 

№ Найменування послуг  Площа, га Місце надання послуг 
1. 

 
Послуги  зі збирання врожаю пшениці 61  

 
поле Замовника на території міста 

Кам’янець-Подільський 
Хмельницької області 

2.  Послуги  зі збирання врожаю ячменю  120 
3.  Послуги  зі збирання врожаю сої  139 

4.  Послуги  зі збирання врожаю гречки 
 

22 

5.  
Послуги  зі збирання врожаю соняшника 170 поле Замовника на території смт 

Нова Ушиця Хмельницької області 
 

1. Вимоги до сільськогосподарської техніки, яка планується бути задіяна в наданні послуг: 
- комплектація жатками для збирання зернових, соняшника, гречки та сої, з шириною захвату 
не менше 5 метрів; 
- технологія обмолоту APS; 
- наявність подрібнювача соломистої маси з розкиданням її по полю; 
- комплектація засобами пожежогасіння; 
- втрати зерна в межах допустимих значень ТТХ комбайна; 
 
2. Строк надання послуг: 
Послуги зі збирання врожаю пшениці – з моменту підписання договору по 31 серпня 2021 
року. 
Послуги зі збирання врожаю ячменю – з моменту підписання договору по 31 серпня 2021 
року. 
Послуги зі збирання врожаю сої – з моменту підписання договору по 31 жовтня 2021 року. 
Послуги зі збирання врожаю гречки – з моменту підписання договору по 30 вересня 2021 
року. 
Послуги зі збирання врожаю соняшника – з моменту підписання договору по 30 листопада 
2021 року. 
3. Учасник забезпечує, при необхідності, роботу техніки у нічний час, вихідні та святкові дні 
незалежно від обсягу робіт згідно заявок Замовника (Учасник повинен підтвердити про 
погодження із зазначеними умовами листом у довільній формі). 
Сільськогосподарська техніка повинна бути в належному технічному стані, укомплектована 
відповідно до законодавства України в галузі безпеки дорожнього руху, відповідати усім 
вимогам безпеки, охорони праці  та навколишнього середовища. У випадку виникнення 
несправностей сільськогосподарської техніки в період обслуговування, необхідно замінити 
його  на аналогічну технічно справну сільськогосподарську техніку без зміни вартості та строків 
виконання замовлення. НЕ ВКЛЮЧАТИ в вартість послуг паливо, яке необхідно для надання 
послуг. Усі послуги, пов’язані з ремонтуванням, технічним обслуговуванням, страхуванням 
повністю забезпечує Учасник. Мийка, прибирання та охорона сільськогосподарської техніки, 
щоденний технічний огляд при випуску на лінію також забезпечує Учасник. 
Учасник власними силами та за власний рахунок забезпечує своїх працівників харчуванням, 
засобами індивідуального захисту (у тому числі для захисту органів дихання від впливу аміаку 
та метанолу), у разі необхідності - спецодягом та спецвзуттям та контролює їх правильне 
застосування. 



  
Учасник визначає ціну з урахуванням вартості самої Послуги, вартості податків та зборів 
(обов’язкових платежів), що сплачуються, або мають бути сплачені, витрат на транспортування 
техніки, заробітну плату водія, надання Замовнику супроводжувальної документації, а також 
всі інші витрати, пов’язані із наданням Послуги. 
4. Порядок надання послуг – протягом двох календарних днів з моменту отримання заявки 
(письмової чи усної) від Замовника.  
5. Забезпечення якісного та своєчасного надання послуг.  
6. Виконавець повинен надавати можливість безперешкодного здійснення контролю за своєю 
діяльністю Замовнику на всіх стадіях надання послуг. 
7. На місці виконання послуг Виконавець повинен вживати необхідні заходи по техніці безпеки 
і пожежної безпеки. 
8. Виконавець повинен передбачити застосування заходів із захисту довкілля під час надання 
послуг відповідно до законодавства. 
9. Весь технологічний процес виконується учасником-переможцем власною і орендованою 
технікою та власною робочою силою. 
10. Оплата вартості Послуг здійснюється за фактично надані Послуги протягом 30 (тридцяти) 
календарних днів з дня складання Акта здачі-прийняття наданих послуг. 
 

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.   

З метою визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено моніторинг закупівель послуг 
зі збирання врожаю в Системі prozorro за останні два тижні. За результатами проведеного 
моніторингу, для розрахунку очікуваної вартості закупівлі застосовано ціну на послугу 
збирання врожаю з площі 1 га  в розмірі 1000,00 грн. з ПДВ. Загальна площа – 512 га. З 
урахуванням вищевикладеного, очікувана вартість закупівлі становитиме 512 000,00 грн. з ПДВ 
станом на 07.07.2021 р. 
 
 
В річний план закупівель внесено: 512 000,00 грн. з ПДВ. 


