
Проведення переговорної процедури на закупівлю за предметом: 

 

Засоби захисту рослин 

(код за ДК 021:2015 – 24450000-3 – Агрохімічна продукція) 
Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі 

наявності підстав, що визначені згідно ч. 2 ст. 40 Закону. 18 лютого 2021 року було розпочато 

проведення закупівлі – відкритих торгів, предмет закупівлі «Засоби захисту рослин (код за ДК 

021:2015 – 24450000-3 – Агрохімічна продукція)», ідентифікатор закупівлі UA-2021-02-18-

011704-b. Закупівля не відбулась через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій. 

9 березня 2021 року було розпочато проведення закупівлі – відкритих торгів повторно, 

предмет закупівлі «Засоби захисту рослин (код за ДК 021:2015 – 24450000-3 – Агрохімічна 

продукція)», ідентифікатор закупівлі UA-2021-03-09-008507-c. 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 
Діюча речовина Одиниці 

виміру 
Кількість 

гербіциди 

Гліфовіт, РК (20л) 
ізопропіламінна сіль гліфосату,480 г/л у 

кислотному еквіваленті 360 г/л 
л 900 

ГолдСтар трибенурон-метил 750 г/кг кг 3,4 

ГолдСтар Екстра, ТТ (70г) 
трибенурон-метил 563 г/кг + 

тифенсульфуронметил 187 г/кг 
кг 2,17 

КвінСтар Макс КЕ (5л) хізалофоп - П - етил 125г/л л 180 

Віталон експерт КЕ (5л) 
десмедифам, 71 г/л + фенмедифам, 91 г/л 

+ етофумезат, 112 г/л 
л 15 

Варяг 
метолахлор, 315 г/л + тербутилазин, 190 

г/л 
л 600 

фунгіциди 

ДезаралЕктра РР, (5л) 
карбендазим, 250 г/л + флутриафол, 125 

г/л 
л 150 

Аякс, КС (5л) 
тіофанат-метил, 310 г/л + епоксиконазол, 

120 г/л + тебуконазол, 70 г/л 
л 40 

Акула 
прохлораз, 300 г/л + тебуконазол, 140 г/л 

+ ципроконазол, 50 г/л 
л 200 

ТІ Рекс 
пропіконазол 150 г/л+Триадимефон 150 

г/л 
л 70 

Унікаль тебуконазол 250 г/л л 115 

Фундазим беноміл 500 г/кг кг 82 

Захист металаксил 100 г/кг+Цимоксаніл 250 г/л л 150 

Супервін, КС (5л) флутриафол 30г/л л 160 

інсектициди 

Антиколорад Макс, КС (5л) 
імідаклоприд, 300 г/л + лямбда-

цигалотрин, 100 г/л 
л 75 

Жук OFF (Венон) 
клотіанідин, 200 г/л + альфа-

циперметрин, 100 г/л 
л 45 

АЦ Люкс ацетаміприд, 200 г/кг кг 11 



  

ФАС альфа-циперметрин, 100 г/л л 20 

регулятори росту та прилипачі 

Тандем ПАР (20л) суміш поверхнево-активних речовин л 60 

Авангард Старт  
гумат калію, 40 г/л, бурштинова кислота, 

фітогормони 
л 100 

Авангард Бор (20л) В-150 г/л, N-65 г/л л 540 

Авангард стимул (20л) гормони росту+гумати л 20 

Берегиня (20л) хлормекват-хлорид, 700 г/л л 160 

десиканти 

Десикант Макс, РК (20л) дикваддибромід 300 г/л л 20 

 

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 «УКРАВІТ 

АГРО» щодо застосування переговорної процедури закупівлі в порядку, передбаченому згідно 

ст. 40 Закону. 

В річний план закупівель внесено: 1 015 000 грн. з ПДВ. 


