
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-03-05-010493-c 
 

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

Вид предмета закупівлі: Послуги  

Узагальнена 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 предмета 
закупівлі 

Коди та назви відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі і частин 
предмета закупівлі (лотів) 
(за наявності) 

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  

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

від 31 березня 
2021 
до 31 грудня 2021 

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

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

Надання послуг   Пiсляоплата  30  Календарні  100  

 

Найменування переможця процедури 
закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної особи) або 
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної 
особи): 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОВЕР"  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 286 560,00 UAH з ПДВ 

 



Протокольне РІШЕННЯ № 80/21 
уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівель 
Комунального закладу Київської обласної ради «Броварський спортивний фаховий 

коледж» 
 

«26»березня 2021р.  м. Бровари

 
Я, Гісар Анна Сергіївна, уповноважена особа, відповідальна за планування, організацію 

тапроведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі Комунального закладу Київської 
обласної ради «Броварський спортивний фаховий коледж», керуючись нормами Закону України 
«Про публічні закупівлі» (далі - Закон), Положенням про уповноважену особу, що затверджене 
внутрішнім наказом від 18.05.2020 р. № 86-а 
 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Перевірити найбільш економічно вигіднутендерну пропозиціюучасника процедури 

Відкритих торгів на закупівлю: Послуги, пов'язані з використанням льодової арени 
(Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-03-05-010493-c) - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОВЕР". 

2. Визначити переможцемПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОВЕР", учасника 
процедурина закупівлю: Послуги, пов'язані з використанням льодової арени. Учасником подано 
в тендерній пропозиції усі документи, що вимагалися тендерною документацією. 

3. Ухвалити рішення про намір укласти договір на закупівлю: Послуги, пов'язані з 
використанням льодової арениіз переможцем відкритих торгів - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ГЛОВЕР". 

4. Оприлюднити в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня ухвалення 
цього рішення інформацію про визначення переможця процедури закупівлі (у вигляді цього 
протоколу) у порядку, передбачено статтями 10 та 33 Закону. 

 
 

Уповноважена особа Гісар А. С.    _________________ 
 
 




