
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-07-19-007327-b 
 

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
РАДИ "БРОВАРСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ФАХОВИЙ 
КОЛЕДЖ" (КЗ КОР БСФК) 

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 
територіальної громади 

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 22208066 

Місцезнаходження замовника: 07400, Україна, Київська область, м. Бровари, вул. 
Шевченка, буд. 21 

Контактна особа замовника, уповноважена 
здійснювати зв’язок з учасниками: 

Анна Гісар, +380987258938, yurust-bvyfk@ukr.net 

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Назва предмета закупівлі: Послуги, пов'язані з використанням льодової арени  

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:92620000-3: Послуги, пов’язані зі спортом 

Назва 
номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі 

Код згідно з Єдиним 
закупівельним словником, 
що найбільше відповідає 
назві номенклатурної 
позиції предмета закупівлі 

Кількість 
товарів або 
обсяг виконання 
робіт чи 
надання послуг 

Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

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

152 година  07400, Україна, 
Київська область, 
м. Бровари, вул. 
Шевченка, 21  

від 01 вересня 
2021 
до 31 грудня 
2021  

 

Умови оплати: 

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%) 

Надання послуг   Пiсляоплата  30  Календарні  100  

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 273 600,00 UAH 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   273600 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 368,00 UAH 

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 04 серпня 2021 00:00 

Мова тендерної пропозиції: українська 



Дата та час розкриття тендерних пропозицій: відсутній , після 
завершення електронного 
аукціону  

Дата та час проведення електронного аукціону: 04 серпня 2021 13:05  

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:  відсутні 

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні 

 



Додаток 4  
до тендерної документації на закупівлю послуг –  
Послуги, пов’язані з використанням льодової арени (ДК 
021:2015: 92620000-3 - Послуги, пов’язані зі спортом) 
 

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики 
предмета закупівлі 

 
1. Час проведення навчально-тренувального процесу:  Дні тижня та час надання послуг – 

згідно розкладу занять тренувань 
 
2. Строк надання послуг: вересень – грудень 2021 року 

 
3. Кількісні вимоги до предмету закупівлі: ВСЬОГО 152 години 

 
4. Умови для тренувань та проведення змагань повинні відповідати таким технічним 

вимогам до льодової арени: 
- площа льодового поля, яка відповідає нормам для гри 30х60 м²; 
- наявність бортів, які відповідають нормам для гри;  
-  льодове поле повинно мати чітку розмітку для гри; 
- наявність воріт з двох сторін льодового поля для гри; 
- льодове покриття, яке відповідає нормам  для гри; 
- наявність освітлення льодового поля згідно чинного законодавства, норм та правил ДБН для гри (не 
менше 300 лк); 
-  аудіо система, підсилювач, гучномовці, мікрофон - для акустичного благоустрою льодового катка та 
проведення матчів; 
- наявність табло для проведення матчів; 
- наявність відповідних місць при проведенні матчів для суддівської бригади; 
- роздягальні для команд - не менше ніж 7 шт., а саме: кімнати  для розміщення офіційних представників 
команд, гравців, їх екіпіровки, устатковані лавками і душовими з гарячою водою та холодною водою; 
- санітарні приміщення – не менше ніж 7 шт.; 
- наявність пункту надання першої медичної допомоги; 
- наявність комбайну для чистки льоду. 
- розташування льодового майданчика в місті Бровари або в місті Києві. 
 
  
Учасник повинен підтвердити відповідність зазначеним вимогам (у довільній формі) 
 
Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування 
заходів із захисту довкілля – Учасники підтверджують довідкою у довільній формі. 
 
 

 
 

 
 


