
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2020-10-27-003427-c 
 

Найменування замовника: Централізована бухгалтерія дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 26476487 

Місцезнаходження замовника: Україна, Київ, 02098, Київська область, проспект П.Тичини,18 

Вид предмета закупівлі: Послуги  

Узагальнена назва предмета закупівлі: Спортивно-оздоровчі послуги льодового майданчику та 
прилеглих приміщень для учнів Лівобережних районів м. Києва 
для ДЮСШ «Крижинка» 

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

Спортивно-оздоровчі 
послуги льодового 
майданчику та прилеглих 
приміщень для учнів 
Лівобережних районів м. 
Києва для ДЮСШ 
«Крижинка» 

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

1 послуга  Україна, м. Київ, 
00000, м. Київ, 
Лівобережний 
район  

до 31 грудня 
2020  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

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

Надання послуг   Пiсляоплата  10  Робочі  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: 613 200,00 UAH з ПДВ 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   613200 UAH  
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Протокол №616 

засідання  тендерного комітету щодо розгляду тендерної пропозиції 
переможця на закупівлю товару спортивно-оздоровчі послуги льодового 
майданчику та прилеглих приміщень для учнів Лівобережних районів м. 

Києва для ДЮСШ «Крижинка» оголошенняUA-2020-10-27-003427-c 

      «17»листопада  2020 р. 12:30м. Київ 

Присутні:  
голова тендерного комітету                                        Марянов І.Д. 
заступник голови тендерного комітету                     Степанюк Н.О. 
член  тендерного комітету                                          Чухманенко Н.С. 
члентендерного комітету  Малишев Г.В. 
секретар  тендерного комітету                     Болбот Г.В. 
Всього:5 осіб 
 
Відсутні: 
член  тендерного комітету                                           Ковпан К.О. 
 
Порядок денний: 
 
1.Перевірка інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до 
яких є вільним, та на сайті державної фіскальної служби України щодо наявності 
/відсутності підстав для відмови наступному учаснику-переможцю відкритих 
торгівПриватне Підприємство «ГЛОВЕР»(32524676) в участі у процедурі закупівліза 
кодом CPV за ДК 021:2015 код – 92620000-3 Послуги, пов’язані зі спортом - спортивно-
оздоровчі послуги льодового майданчику та прилеглих приміщень для учнів 
Лівобережних районів м. Києва для ДЮСШ «Крижинка». 
 
2.Розгляд та перевірка на 
правильністьоформленнятендерноїпропозиціїнаступногоучасникаПереможцяаукціонуПри
ватне Підприємство «ГЛОВЕР»електронноїзакупівліза кодом CPV за ДК 021:2015 код –
92620000-3 Послуги, пов’язані зі спортом - спортивно-оздоровчі послуги льодового 
майданчику та прилеглих приміщень для учнів Лівобережних районів м. Києва для 
ДЮСШ «Крижинка». 

3. Подання для оприлюднення результатів розгляду на електронному майданчику 
https://gov.e-tender.ua/ 

Слухали: 
 
 
По першому питанню порядку денного: 

1. Голова тендерного комітету Марянов І.Д., який повідомила, що відповідно до норм 
ст.17 Закону та умов тендерної документації на закупівлюза кодом CPV за ДК 021:2015 
код – 92620000-3 Послуги, пов’язані зі спортом - спортивно-оздоровчі послуги льодового 
майданчику та прилеглих приміщень для учнів Лівобережних районів м. Києва для 
ДЮСШ «Крижинка»,необхідно здійснювати перевірку інформації ,що міститься  у 
відкритих єдиних державних реєстрах , доступ до яких є вільним, щодо 
наявності/відсутності підстав для відмови Учаснику  в участі у процедурі закупівлі згідно 
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ст. 17 Закону. Голова тендерного комітету Марянов І.Д. зазначив, що за результатами 
перевірки відсутні підстави щодо відхилення тендерної пропозиції  Приватне 
Підприємство «ГЛОВЕР». Результати перевірки додаються до протоколу № 616. 

На підставі вищевикладеного,голова тендерного комітету Марянов 
І.Д.запропонуваввинести на голосування («за», «проти») питання щодо відповідності 
тендерної пропозиції  наступного Учасника Приватне Підприємство «ГЛОВЕР»вимогам 
визначених у частинах першій і другій статті 17 Закону, передбачених пунктах 5, 6, 12 і 13 
частини першої та частиною другою статті 17 Закону. 

Результати поіменного голосування членів тендерного комітету: 

Посада, прізвище, ініціали Результат голосування («за» чи 
«проти»*) 

Економіст/голова тендерного комітету 
Марянов І.Д. 

за 

Економіст /заступник голови 
тендерного комітету Степанюк Н.О. 

за 

Економіст /член тендерного комітету 
Малишев Г.В. 

за 

Бухгалтер/член тендерного комітету 
Ковпан К.О. 

відсутня 

Головний бухгалтер/член тендерного 
комітету Чухманенко Н.С. 

за 

Провідний фахівець – фахівець з 
публічних закупівель/ секретар 
тендерного комітету Болбот Г.В. 

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». 

 
 
По другому питанню порядку денного: 

          1. Голова тендерного комітету Марянов І.Д., який повідомив  присутнім про те, що 
відповідно до ч. 15 ст. 29 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) «За 
результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції/пропозиції замовник визначає 
переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про 
закупівлю згідно з цим Законом». 

Голова тендерного комітету Марянов І.Д., який  повідомив , що згідно проведеного 
розгляду тендерної пропозиції учасника-переможця аукціону Приватне Підприємство 
«ГЛОВЕР», на сьогоднішній день, відсутні будь-які підстави для відхилення її тендерної 
пропозиції.  
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 Враховуючи викладене,голова тендерного комітету Марянов І.Д., запропонував 
проголосувати з приводу визначення переможцемелектронних торгів на закупівлю за 
кодом CPV за ДК 021:2015 код – 92620000-3 Послуги, пов’язані зі спортом - 
спортивно-оздоровчі послуги льодового майданчику та прилеглих приміщень для 
учнів Лівобережних районів м. Києва для ДЮСШ «Крижинка»та опублікувати 
протокол  про рішення  на електронному майданчику https://gov.e-tender.ua. 

На підставі вищевикладеного, голова тендерного комітету Марянов 
І.Д.запропонуваввинести на голосування («за», «проти») питання визначення 
переможцем Приватне Підприємство «ГЛОВЕР». 

Результати поіменного голосування членів тендерного комітету: 

Посада, прізвище, ініціали Результат голосування («за» чи 
«проти»*) 

Економіст/голова тендерного комітету 
Марянов І.Д. 

за 

Економіст /заступник голови 
тендерного комітету Степанюк Н.О. 

за 

Економіст /член тендерного комітету 
Малишев Г.В. 

за 

Бухгалтер/член тендерного комітету 
Ковпан К.О. 

відсутня 

Головний бухгалтер/член тендерного 
комітету Чухманенко Н.С. 

за 

Провідний фахівець – фахівець з 
публічних закупівель/ секретар 
тендерного комітету Болбот Г.В. 

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». 
 

По третьому питанню порядку денного: 

Секретаря тендерного комітету Болбот Г.В., яка повідомила, що, згідно з ч.1 ст.10 
Закону № 922 «Про публічні закупівлі», Замовник самостійно та безоплатно через 
авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у 
порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про 
закупівлю, а саме: 

7) протокол розглядутендернихпропозицій – протягом одного дня з дня 
йогозатвердження; 

8) повідомлення про намірукластидоговір про закупівлю – протягом одного дня з дня 
прийняттярішення про визначенняпереможцяпроцедуризакупівлі/спрощеноїзакупівлі. 
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Голова тендерного комітетуМарянов І.Д., запропонувавБолбот 
Г.В.призначитивідповідальною за виконанняпроцитованоїнорми Закону № 922 та 
проголосувати за зазначенимипитаннями («за», «проти»): 

Результати поіменного голосування членів тендерного комітету: 

Посада, прізвище, ініціали Результат голосування («за» чи 
«проти»*) 

Економіст/голова тендерного комітету 
Марянов І.Д. 

за 

Економіст /заступник голови 
тендерного комітету Степанюк Н.О. 

за 

Економіст /член тендерного комітету 
Малишев Г.В. 

за 

Бухгалтер/член тендерного комітету 
Ковпан К.О. 

відсутня 

Головний бухгалтер/член тендерного 
комітету Чухманенко Н.С. 

за 

Провідний фахівець – фахівець з 
публічних закупівель/ секретар 
тендерного комітету Болбот Г.В. 

за 

* Якщо член тендерного комітету  голосував «проти» рішення, його пояснення 
з цього приводу мають додаватися до рішення комітету. 

Щодо данного питання, винесеного на голосування, члени тендерного 
комітетупроголосували одноголосно «за». 
 

Вирішили: 
1.Визнати тендерну пропозицію Учасника-переможця аукціонуПриватне Підприємство 
«ГЛОВЕР»такою, що відповідає  вимогам, визначених у частинах першій і другій статті 
17 Закону, передбачених пунктах 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 
17 Законуна закупівлю за кодом CPV за ДК 021:2015 код92620000-3 Послуги, пов’язані зі 
спортом - спортивно-оздоровчі послуги льодового майданчику та прилеглих приміщень 
для учнів Лівобережних районів м. Києва для ДЮСШ «Крижинка» –Приватне 
Підприємство «ГЛОВЕР». 

2. Тендерну Пропозицію електронних відкритих  торгів Переможця  Приватне 
Підприємство «ГЛОВЕР», як таку,  що відповідає вимогам тендерної документації  та 
Закону України «Про публічні закупівлі», щодо предмету закупівлі  за кодом CPV за ДК 
021:2015 код – 92620000-3 Послуги, пов’язані зі спортом - спортивно-оздоровчі послуги 
льодового майданчику та прилеглих приміщень для учнів Лівобережних районів м. Києва 
для ДЮСШ «Крижинка». 
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3. Секретареві тендерного комітету подати для оприлюднення рішення тендерного 
комітету щодо визначення Переможця та наміру укласти договір на електронному 
майданчику https://gov.e-tender.ua.  

Підписи: 

заступник голови тендерного комітету                Н.О.Степанюк 

член  тендерного комітету                                                              Г.В.Малишев 

член тендерного  комітету відсутняК.О.Ковпан 

член тендерного  комітету                                                              Н.С.Чухманенко 

секретар тендерного комітету                                                         Г.В. Болбот 

 голова тендерного комітету                      І.Д.Марянов 

 



 
Протокол №610 

засідання  тендерного комітету щодо розгляду та відхилення тендерної 
пропозиції переможця на закупівлю 92620000-3 Послуги, пов’язанізі 
спортом - спортивно-оздоровчіпослугильодовогомайданчику та 

прилеглихприміщень для учнівЛівобережнихрайонів м. Києва для ДЮСШ 
«Крижинка» 

 
«16» листопада  2020 р. 09:30м. Київ 

Присутні:  
голова тендерного комітету                           Марянов І.Д. 
заступник голови тендерного комітету         Степанюк Н.О. 
член тендерного комітету                                          Малишев Г.В. 
член тендерного комітету Чухманенко Н.С. 
секретар тендерного комітету Болбот  Г.В. 
Всього:5осіб 
 
Відсутні: 
член тендерного комітету Ковпан К.О. 
Порядок денний: 
 

1. Розгляд та перевірка на правильність оформлення тендерної пропозиції Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Льодова Арена на ВДНГ»електронної закупівлі КЕКВ 
2240CPV за ДК 021:2015 код92620000-3 Послуги, пов’язані зі спортом -спортивно-
оздоровчі послуги льодового майданчику та прилеглих приміщень для учнів 
Лівобережних районів м. Києва для ДЮСШ «Крижинка». 

2. Подання для оприлюднення результатів розгляду на електронному майданчику 
https://gov.e-tender.ua/.  

 
Слухали: 
          1.  Голову тендерного комітету Марянова І.Д., який повідомив  присутнім про 

те, що електронною системою визначено учасника-переможця   Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Льодова Арена на ВДНГ»,тендерна пропозиція якого є найбільш 
економічно вигідною.Відповідно до ч. 9 ст. 29 Закону України «Про публічні закупівлі» 
(далі – Закон) «Після оцінки тендерних пропозицій/пропозицій замовник розглядає на 
відповідність вимогам тендерної документації/оголошення про проведення спрощеної 
закупівлі тендерну пропозицію/пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною.» 

Голова  тендерного комітету МаряновІ.Д.запропонував розглянути тендерну пропозицію 
на відповідність  вимогам тендерної документації. 

 Голова тендерного комітетуМарянов І.Д.повідомив,щодиректор  ДЮСШ 
«Крижинка» листом № 078/16-53 від 16листопада  2020 року повідомив, що учасником 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Льодова Арена на ВДНГ» надано пропозицію 
надавати послуги на Правому березі Києва, що не відповідає тендерній документації 
замовника  та не дасть можливості якісного проведення навчально-тренувального процесу  
для учнів лівобережних районів. 

       Враховуючи викладене,голова тендерного комітету Марянов І.Д. запропонував 
проголосувати («за», «проти») з приводу відхилення тендерної пропозиції Товариство з 



обмеженою відповідальністю «Льодова Арена на ВДНГ» електронних торгів на 
закупівлю КЕКВ2240  CPV за ДК 021:2015 код  92620000-3 Послуги, пов’язані зі 
спортом -спортивно-оздоровчі послуги льодового майданчику та прилеглих приміщень 
для учнів Лівобережних районів м. Києва для ДЮСШ «Крижинка»та опублікувати 
оголошення про рішення  на електронному майданчику https://gov.e-tender.ua/. 

Результатипоіменногоголосуваннячленів тендерного комітету : 

 
Посада, прізвище, ініціали Результат голосування («за» чи 

«проти»*) 

Економіст/голова тендерного комітету 
Марянов І.Д. 

за 

Економіст /заступник голови тендерного 
комітету Степанюк Н.О. 

за 

Економіст /член тендерного комітету 
Малишев Г.В. 

за 

Бухгалтер/член тендерного комітету 
Ковпан К.О. 

відсутня 

Головний бухгалтер/член тендерного 
комітетуЧухманенко Н.С. 

за 

Провідний фахівець – фахівець з публічних 
закупівель / секретар тендерного комітету 
Болбот Г.В. 

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». 
2. Секретар тендерного комітетуБолбот Г.В., яка повідомила, що, згідно з ч.1 п.9 ст.10 

Закону № 922 «Про публічні закупівлі», Замовник самостійно та безоплатно через 
авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу 
в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про 
відхилення тендерної пропозиції/пропозиції учасника - протягом одного дня з дня 
прийняття рішення про відхилення. 

Згідно з ч.2 ст.31 Закону, «Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому 
числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні норми цього Закону та 
умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не 
відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного 
дня з дня ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та 
автоматично надсилається учаснику/переможцю процедури закупівлі, тендерна 
пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.» 



        Голова  тендерного  комітету Марянов І.Д.., запропонував Болбот Г.В. призначити 
відповідальною за виконання процитованої норми Закону та проголосувати за 
зазначеними питаннями («за», «проти»): 

Результатипоіменногоголосуваннячленів тендерного комітету : 
Посада, прізвище, ініціали Результат голосування («за» чи 

«проти»*) 

Економіст/голова тендерного комітету 
Марянов І.Д. 

за 

Економіст /заступник голови тендерного 
комітету Степанюк Н.О. 

за 

Економіст /член тендерного комітету 
Малишев Г.В. 

за 

Бухгалтер/член тендерного комітету 
Ковпан К.О. 

відсутня 

Головний бухгалтер/член тендерного 
комітетуЧухманенко Н.С. 

за 

Провідний фахівець – фахівець з публічних 
закупівель / секретар тендерного комітету 
Болбот Г.В. 

за 

_______________________ 

* Якщо член тендерного комітету  голосував «проти» рішення, його пояснення 
з цього приводу мають додаватися до рішення комітету. 

Щодо данного питання, винесеного на голосування, члени тендерного 
комітетупроголосували одноголосно «за». 
 
 
Вирішили: 

1На підставі п.2 ч.1 ст.31 Закону«2) тендерна пропозиція учасника:не відповідає умовам 
технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної 
документації»  відхилити тендерну пропозицію учасникаТовариство з обмеженою 
відповідальністю «Льодова Арена на ВДНГ»на закупівлю по     КЕКВ 2240 CPV за ДК 
021:2015 код92620000-3 Послуги, пов’язані зі спортом -спортивно-оздоровчі послуги 
льодового майданчику та прилеглих приміщень для учнів Лівобережних районів м. Києва 
для ДЮСШ «Крижинка». 

2. Секретареві тендерного комітету подати на оприлюднення на веб-портал 
Уповноваженого органуінформацію про прийняття рішення в електронній системі 
закупівель.  

 
Підписи: 

заступник голови тендерного комітету    Н.О.Степанюк 

член  тендерного комітету                                                              Г.В.Малишев 



член тендерного  комітету        відсутняК.О.Ковпан 

член тендерного  комітету                                   Н.С.Чухманенко 

секретар тендерного комітету                                                         Г.В.Болбот 

голова тендерного комітету                            І.Д.Марянов 

 
 


