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1. Найменування предмета закупівлі: «Послуги по збиранню врожаю» код 

національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 

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

сільськогосподарської продукції) шляхом проведення процедури відкритих торгів (далі по 

тексту цього протоколу – відкриті торги) 

2. Строк поставки товарів: відповідно заявок Замовника, не пізніше 10.09.2021р. 

3. 3. Кількісні, якісні та технічні характеристики:  

№ 

п/п 

Найменування товару Од. 

виміру 

К-сть Місце надання послуг 

3. Збирання ярої пшениці 

га 

360,0 

Вінницька область, 

Тростянецький район, 

Новоободівська сільська 

рада; 

 Вінницька область, 

Тростянецький район, 

Верхівська сільська рада 

 

1. Вимоги до сільськогосподарської техніки яка планується бути задіяна в наданні 

послуг: 

- комплектація жаткою, з шириною захвату не менше 6,5 метрів; 

- наявність подрібнювача соломистої маси з розкиданням її по полю; 

- тип комбайну – клавішний; 

- втрати зерна в межах допустимих значень ТТХ комбайна; 

- ширина молотильного барабану не менше 1680 мм 

- потужність двигуна не менше 202кВт 

2. Забезпечення пальним за рахунок Учасника (Виконавця) 

3. Технічне обслуговування, охорону сільськогосподарської техніки, харчування 

та проживання працівників, які будуть залучені для виконання робіт, забезпечує 

Учасник. 

4. Дата виїзду на поле та обсяг запланованих для збирання гектар на конкретну 

дату визначається в заявках Замовника. 

 

 

 



4. Місце поставки послуг: Вінницька область, Тростянецький район, Новоободівська 

сільська рада, Вінницька область, Тростянецький район, Верхівська сільська рада 

5.  Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості закупівлі: 576000,00 грн. з ПДВ. 

В результаті аналізу вартості послуг по збиранню  ярої пшениці (не менше 3-ох 

постачальників) було визначено діапазон цін, який становив від 1300,00-1700,00 грн з 

ПДВ за 1 га зібраної площі. Врахувавши вимоги які планувалось висунути до учасників, а 

саме: забезпечення пальним, забезпечення  технічного обслуговування, охорону 

сільськогосподарської техніки, харчування та проживання працівників, тендерним 

комітетом було сформовано очікувану вартість предмету закупівлі, яка становила 

576000,00 грн. з ПДВ за 360 га площі посіву. 

 


