
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

 

1. Найменування замовника: КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ "БРОВАРСЬКЕ ВИЩЕ УЧИЛИЩЕ ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ" 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 22208066 

3. Місцезнаходження замовника: 07400, Україна, Київська обл. обл., Бровари, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, 
будинок 21 

31. Вид предмета закупівлі: Послуги 
 
4. Конкретна назва 
предмета закупівлі  

5. Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі (за 
наявності) 

6. Кількість товарів 
або обсяг 
виконання робіт чи 
надання послуг 

7. Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт чи 
надання послуг 

8. Строк поставки 
товарів, виконання 
робіт чи надання 
послуг 

Послуги, пов'язані з 
використанням 
льодової арени  

ДК 021:2015: 92620000-
3 — Послуги, пов’язані 
зі спортом  

50 година  07400, Україна, 
Київська обл., 
Бровари, або м. Київ  

до 31 грудня 2019  

 
81. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип оплати Період, 
(днів) Тип днів 

Розмір 
оплати, 

(%) 

Надання 
послуг  

Розрахунки за надані послуги здійснюється на 
умовах відстрочки платежу 30 банківських днів з 
дня надання послуг  

Пiсляоплата 30  Банківські 100  

 
9. Найменування учасника − переможця 
процедури закупівлі (для юридичної особи) або 
прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи):

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БРАНЧ"  

10. Інформація про ціну пропозиції: 73 500,00 UAH з ПДВ 
11. Джерело фінансування закупівлі: 

 
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   75000 UAH  

 



Протокол № 110 
засідання тендерного комітету  

Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради 
 «Броварське вище училище фізичної культури» 

 
м. Бровари                                                                                                                 10.12.2019 р.    

Присутні: 
Голова тендерного комітету: Чигирин О.Г., директор 
Члени тендерного комітету:  
Гришина О.І., старший інспектор з кадрів; 
Пилипчук Н.Ф., комірник; 
Дятел Л.Г., сестра медична з дієтичного харчування; 
Другов О.П., інженер з ремонту; 
Секретар тендерного комітету: 
Руденко І.В., юрисконсульт 
Всього: 6 осіб із 7. Кворум 86%. 
 
Порядок денний: 
1.Визначення переможця процедури відкритих торгів щодо закупівлі послуг - ДК 021:2015 
–– 92620000-3 – Послуги, пов’язані зі спортом  (послуги, пов’язані з використанням 
льодової арени) (далі – Предмет закупівлі) 
2. Прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю. 
3. Направлення повідомлення про намір укласти договір учаснику-переможцю. 
 
Слухали: 
По першому питанню порядку денного: 
Голову тендерного комітету О.Г.Чигирина, який повідомив, що відповідно до проведеного 
електронного аукціону від 09.12.2019р.найбільш економічно вигідною пропозицією (за 
ціною) є пропозиція ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БРАНЧ"(далі - Учасник). Згідно 
проведеного розгляду тендерної пропозиції Учасника, на сьогоднішній день, відсутні 
будь-які підстави для відхилення його тендерної пропозиції. 
Враховуючи викладене, голова тендерного комітету, О.Г.Чигирин,  запропонуваввинести 
на голосування питання щодо визначення переможцем процедури відкритих торгів щодо 
закупівлі послуг - ДК 021:2015 –– 92620000-3 – Послуги, пов’язані зі спортом  (послуги, 
пов’язані з використанням льодової арени) Учасника – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"БРАНЧ". 
Результати поіменного голосування членів тендерного комітету: 
Посада, прізвище, ініціали Результат голосування («за» чи «проти»*) 
Голова тендерного комітету: Чигирин О.Г.– директор «ЗА» 
Секретар тендерного комітету: Руденко І.В. - юрисконсульт «ЗА» 
Член  тендерногокомітету: Гришина О.І. – старший інспектор з кадрів «ЗА» 
Член тендерного комітету: Пилипчук Н.Ф. – комірник «ЗА» 
Член тендерного комітету: Дятел Л.Г.  – сестра медична з 
дієтичногохарчування 

«ЗА» 

Член тендерного комітету: Другов О.П.  – інженер з ремонту «ЗА» 
 
_______________________ 
* Якщо член тендерного комітету голосував «проти» рішення, його пояснення з цього приводу мають 
додаватися до рішення комітету. 
Щодо даного питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету 
проголосували одноголосно «за». 
 
Слухали: 
По другому питанню порядку денного: 



Голову тендерного комітетуО.Г.Чигирина, який повідомив, що на виконання норм статті 
32 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (із змінами) (далі – 
Закон) та задля виконання функції, покладених на тендерний комітет, необхідно прийняти 
рішення про намір укласти договір із  переможцем процедури відкритих торгів щодо 
закупівлі послуг - ДК 021:2015 –– 92620000-3 – Послуги, пов’язані зі спортом  (послуги, 
пов’язані з використанням льодової арени) із Учасником –ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "БРАНЧ".Голова тендерного комітету,О.Г.Чигирин, повідомив, що 
жодних підстав для неприйняття такого рішення немає. 
Голова тендерного комітетуО.Г.Чигирин запропонував винести на голосування питання 
щодо прийняття рішення про намір укласти договір із  переможцем процедури відкритих 
торгів щодо закупівлі послуг - ДК 021:2015 –– 92620000-3 – Послуги, пов’язані зі спортом  
(послуги, пов’язані з використанням льодової арени) із Учасником –ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "БРАНЧ".   
Результати поіменного голосування членів тендерного комітету: 
 
Посада, прізвище, ініціали Результат голосування («за» чи «проти»*) 
Голова тендерного комітету: Чигирин О.Г.– директор «ЗА» 
Секретар тендерного комітету: Руденко І.В. - юрисконсульт «ЗА» 
Член  тендерногокомітету: Гришина О.І. – старший інспектор з кадрів «ЗА» 
Член тендерного комітету: Пилипчук Н.Ф. – комірник «ЗА» 
Член тендерного комітету: Дятел Л.Г.  – сестра медична з 
дієтичногохарчування 

«ЗА» 

Член тендерного комітету: Другов О.П.  – інженер з ремонту «ЗА» 
_______________________ 
* Якщо член тендерного комітету голосував «проти» рішення, його пояснення з цього приводу мають 
додаватися до рішення комітету. 
Щодо даного питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету 
проголосували одноголосно «за». 
 
Слухали 
По третьому питанню порядку денного: 
Секретаря тендерного комітету І.В.Руденко, яка повідомила, що згідно з ч. 1 ст. 32 Закону 
України «Про публічні закупівлі», протягом одного дня після прийняття рішення про 
намір укласти договір про закупівлю замовник оприлюднює на веб-порталі 
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір та надсилає його 
переможцю. 
Секретар тендерного комітету І.В.Руденко, повідомила присутнім, що Повідомлення про 
намір укласти договір формується електронною системою автоматично, після прийняття 
рішення про визначення переможця процедури закупівлі. 
Голова тендерного комітету О.Г.Чигирин, запропонував секретаря тендерного комітету 
І.В.Руденкопризначити відповідальною за оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого 
органу необхідної інформації відповідно до статті 10  Законута надсилання Повідомлення 
про намір укласти договір переможцю, та запропонував проголосувати за зазначеним 
питанням: 
Результати поіменного голосування членів тендерного комітету: 
 
Посада, прізвище, ініціали Результат голосування («за» чи «проти»*) 
Голова тендерного комітету: Чигирин О.Г.– директор «ЗА» 
Секретар тендерного комітету: Руденко І.В. - юрисконсульт «ЗА» 
Член  тендерногокомітету: Гришина О.І. – старший інспектор з кадрів «ЗА» 
Член тендерного комітету: Пилипчук Н.Ф. – комірник «ЗА» 
Член тендерного комітету: Дятел Л.Г.  – сестра медична з 
дієтичногохарчування 

«ЗА» 

Член тендерного комітету: Другов О.П.  – інженер з ремонту «ЗА» 
 



* Якщо член тендерного комітету голосував «проти» рішення, його пояснення з цього приводу мають 
додаватися до рішення комітету. 
Щодо даного питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету 
проголосували одноголосно «за». 
 
Вирішили: 

1. Визначити переможцем процедури відкритих торгів щодо закупівлі послуг - ДК 
021:2015 –– 92620000-3 – Послуги, пов’язані зі спортом  (послуги, пов’язані з 
використанням льодової арени) - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БРАНЧ".   

2. Прийняти рішення про намір укласти договір про закупівлю послуг - ДК 021:2015 –
– 92620000-3 – Послуги, пов’язані зі спортом  (послуги, пов’язані з використанням 
льодової арени), із переможцем – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БРАНЧ".   

3. Доручити секретарю тендерного комітету оприлюднити рішення про визначення 
переможця процедури закупівлі (у вигляді цього протоколу) на веб-порталі 
Уповноваженого органу через авторизований електронний майданчик протягом 
одного дня відповідно до вимог ст. 10 Закону та надіслати Повідомлення про намір 
укласти договір переможцю –ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БРАНЧ".   

 
Підписи: 
 
Члени тендерного комітету            _____________ Гришина О.І., старший інспектор з кадрів 
    
    _____________ Пилипчук Н.Ф., комірник 
    
    _____________ Дятел Л.Г., сестра медична з дієтичного    

                               харчування 
    _____________ Другов О.П., інженер з ремонту 

 
     
Голова тендерного комітету                 _________________ О.Г. Чигирин 

підпис, МП 
 

Секретар тендерного комітету            __________________ І.В. Руденко 
       підпис 
 
 
 
 
 




