
Обґрунтування технічних та якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі:
Ротаційні косарки, код ДК 021:2015 - 16310000-1  Косарки
 
(Ідентифікатор закупівлі UA-2021-10-28-008735-a)


	Визначення потреби в закупівлі «Ротаційні косарки». 


Закупівля обумовлена необхідністю в експлуатаційному утриманню засобів світло-навігаційного та радіолокаційного обладнання, об’єктів цивільного захисту та паркової зони аеропорту. Також у зв’язку із значним терміном експлуатації аналогічного обладнання та відсутністю запасних частин для відновлення експлуатаційних характеристик.
Кількість: 2 од.

	Опис предмету закупівлі із зазначенням технічних та якісних характеристик:

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.
Технічні та якісні характеристики товару є такими, що найбільш відповідають вимогам та потребам замовника:
	навісна ротаційна косарка для агрегатування на трьохточкову навіску трактора Landini DT 110
обладнання нове,  не раніше 2021 року виготовлення 

робоча ширина покосу від 2.2 м до 2.5 м 
привід обладнання від валу відбору потужності (6 шліців)
карданний вал з обгінною муфтою для підключення до валу відбору потужності трактора
механізми для приведення косарки в транспортне положення для її перевезення по дорогах загального користування;
конструкція косарки передбачає копіювання поверхні площі покосу в процесі роботи
змінні опорні лижі
захисне накриття робочої зони роторів, (металеве/пластикове) 
захисні чохли на валах приводу роторів
частота обертання 540 об/хв 
кількість роторів від 2 до 3 
привід роторів – редукторний
кількість ножів на роторі від 2 до 3 
кріплення ножів до ротора – шарнірне
запобіжні механізми блокування  роторів та приводних карданів
механізм регулювання висоти зрізу рослинності.

Додаткова комплектація (розрахована для 2-х одиниць техніки):
Ножі з болтами кріплення – 2 к-т 

	Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі.


При визначенні очікуваної вартості проведений ретельний порівняльний аналіз ринкових цін. Проведені консультації з учасниками ринку, та направлено низку запитів з метою отримання комерційних пропозицій від потенційних Учасників процедури закупівлі. За основу очікуваної вартості взята вартість зазначена потенційними Учасниками закупівлі в своїх комерційних пропозиціях.



