
з2

- ре€стРаuiТ зверНенъ та наданиХ вiдомостей iз ДС МБК;

- ресстрацii визначених державних iнтеlэесiв.

lJпроваd,)lсе1,1а l11L1пo(]a rtidсuспtе.l,tq gвп1()"1,1сll]lttЗацil' фУНКЦitt ('|ry,lК'бu

л,t i спt о бу d iBH о z о каd а сtпру tv.li ct1 е в о z, о р i вн i, з аб е зп ечу € :

* веденНя мiстобУдiвниХ умоВ та обмежень та булiвельних

забулови земельних дiлянок

пасгrортiв

- облiк peecTpoвoi та геопросторовоi iнформаuii про земельну дlлянку
в обоязi, необхiдному для формування ведення мiстобулiвних умов та

обмеrкенъ та булiвельних паспортiв забулови земельних дiлянок;
* автомЬизоване формування TeKcToBoi частини мiстобулiвних умов
та обмехtень забудови земельноi дiлянки, булiвельногО паспортУ

забулови земельноi дiлянки;
- реестрацiю реквiзитiв мiстобудiвних умов та обмехtень забудови

земельноi дiлянки, будiвельного паспорту забулови 3емельноi дiлянки;
* формування електронноi dlорми документа кмiстобулiвнi умови та

обмеження забулови земельнот дiлянки>, кбулiвельний паспорт

забулови земельноi дiлянки>;

- пошук та вiдображення iнформачiт про реквiзити сформованого

документа;
- фор*ування мiстобулiвних висновкiв про можливiсть булiвництва/

реконструкцii капiтальних об'сктiв та iндивiдуальних житлових

Ъулинкiв на обранiй земельнiй дiлянцi, або частинi територii MicTa;

- формування умов та обмежень на проектрання об'ектiв

булiвниUтва/ рекОнструкчii на ocHoBi даниХ щодО мiстобулiвних змiн;

- форrування паспортiв об'сктiв булiвништва/ peKoHcTpyKuii,

- створення та вiдобрmrсення електронних версiй паспортiв об'ектiв

булiвничтв #р ек онотрукцiI.

з, 4, з, Р озробка pez iort а.пьl1 о2о Zеопорm aJry мiсmобуdi.вн осо каdаспtру.

технiчне завдання на створення веб-сайту геопорталу з використанням

шаблонiВ базовоi lrрограмноi платформи та реалiзаuiя його основних функuiй.

налагодження в'юсра карт дJuI створення та збереження веб-карт, а такOж

друку карт по готовим шаблонам.

Створення (на_шаголження) iHcTpyMeHTiB адмiнiстратора, що НаДаЮТЬ ЗаСОбИ

керування користувачами, групами i ресурсами веб-сайту порталу.

Наповнення геопорталу базовими сервiоами,

реалiзацii функцii збереrrсення шаблону геопорталу та його повторного

застосування,

Налаштування iнтерактивних додаткiв веб-сайт геопортzLлу, якi створюються

вiдповiдно до пункту 3.4.4.

ГIерелiК конкретНих cepBiciB, додаткiв ix функцiй, що мають бути реалiзованi,

уточняються в прочесi виконання договору про надання послуг.
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3, 1,4, Р озробка проzра-,\lноео забезпечення.

ГIpoгpaмнiмoлyлi''кaсiомiзaцii''ПpoгpaМниxзaсoбiвбaзoвoIгеoiнфopмaцiйнoi
технолоГii АС мБК (як настiЛьних, так i WEB додаткiв),

WEB додатки, якi надають можливiсть роботи вiддалених користувачiв з

сервiсами, що опублiкованi на ГIС серверах.

Розшир ення функцiона-гtьноотi та каотомiзацiя вбулов аних iнТерактивниХ

додаткiв для розробки i створення Веб-застосувань на ocнoBi користувацьких

веб-карт, якi мають мiстити тематичнi вiдх<ети, що ныIаштовуються та додають

розширOнi функшiональнi можпивостi щодо друку карт, створення нових

об'сктiв шляхом побулови графiчних примiтивiв, редагування та пошук

об'ектiв, гtрив'язки семантичноТ iнформаuii до них.

розроблене у середовишi базового програмне забезпечення - конструктор

шаблонiв вихiдних форм (iнформацiйних запитiв) з бази даних, який, зокрема,

повинен бути застосований для формування електронноi форми документа

кмiстобудiвнi умови та обмехtення забулови земельноi дiлянки>, кбудiвельний

паспорт забулови земелъноi дiлянки)), тощо.

Перелiк конкретних cepBiciB, додаткiв i iх функшiй, формати вихiдних форм, що

мають буги реалiзованi, уточняються в процесi виконання договору про

надання послуг.

з.1.5, Розробка MetпodttKlt llla iнспtрукt4iй зdi,йснення аёапmацi,i' iснуючuх

карпlоz.рафiчнuх .паап,tерiалiв Оля внесення Ix dо баз zeodaltux у вidповidносmi do

Bltъ|oz d/tочuх Hopful лпа реz,па.\rенmiв.
Створена Методика та iHcTpyKчii здiйснення адаптацii iснуючих

картографiчних матерiалiв регiонаJlьного та мiсцевого рiвня до типовоi

об'сктноi моделi i типового шаблону бази геоданих мiстобулiвного кадастру.

3.4;6. Розробка засобiв iHtttezpa,t4ii СЕЛО з I-IC МБК.
Розроблёне технiчне завдання щодо iнтеграчii СЕДО з ГIС МБК.

3.4,7, Впроваdэtсенлlя сuсп,lе.l,tu ко.futплексноZо захuспlу fuфорltl.ot4ii.

3,1.s. Розроблелtе пtехttiчttе завОаlttlя l,ta всmаrtовлення засобiв кс:у А(:
lv,IБK.rIO.

РозDiл IV.. Вшлцоzu u4oDo сРорм ttodaHHя резульпlаtпiв BttKoHaHux робim.
Результати робiт оформлюютьQя та Irередаються Замовнику згiдно комплексу

стандартiв, якi визначаються дiючими !СТУ.

ВИРIШИЛИ;

На пiдставi гliдпункту 4 пункту 1 cTaTTi 30 ЗУ кПро публiчнi ЗаКУПiВЛi>

вiдхилити пропозицiю Учасника тов кГЕоСАП>, надану для ylacTi у
вiдкритих торгах по предмету закупiвлi <<створення .програмного
забеlпеЧеннЯ (програМних проДуктiв, iнформацiйних систем та комплексiв,
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баз даЕих, wеЬ-сторiнок/сайтiв/ порталiв) iнформацiйне Еаповнення Бд
iнформацiсЮ першоТ черги (Схема планування територiй ЛуганськоТ,

облаiтi), впровадженнfl технiчних розробок по створенню та веденню

мiстобулiвноiо кадастру в Луганськй областi.> (дк 021: 2015 - 7226а000-5

Послуiи, пов'язанi з Йграмним забезпеченням) як таку, що не вiдповiдас

y\,IoBaM тендерноi документац1l,

ГОЛОСУВАЛИ:
Голова тендерного KoMiTeTy :

Заступник голов1,I тендеI)ного коплiтету: Волошин В.В,
Скурiдiн В,О.
Удоденко Т.Ю.
Тiщенко Л,В.

Членрt тендерного KoMiTeTy:

Теряник В.В.
Урсова О.В,
Фiлiмонова I.0,

цLодного УТРИN{АЛИСЪ

Рiшення прийнято одноголосно.

голова тендерного koMiTeTy, lвасiшин М.щ, наголосив що за резулътатами
оцiнки шропозицiй електронною системою закупiвель наступною економiчно

вигiдною визнана пропозицiя уrасника Дп Украiнський державний науково-

дослiдний iнститут проектування MicT кЩIпромIСТо> iMeHi ю.м. Бiлоконя

(сдрrтоу 024gi,720), цiна тендерноi пропозицii в результатi аукuiону

становиТь 1770000,00 грн. з ПДВ (одиН мiльйон ciMcoT оiмдесят тисяч гривень,

00 копiйок), та необхiдностi розгляду тендерноi пропозичii )л{асника дп
Украiнський лержавний науково_дослiдний iнститут проектрання MicT

кдiгtроМIСТо)lменi ю.м, Бiлоконя вiдповiдно До П. 4 от, 28 Закону Украiни

кПро публiчнi закугriвлi>.
У членiв тендерногО KoMiTeTy зауваж9ннrI до тендерноl пропозиц1l

вiдсутнi.
вiдповiдно до ст, 28 закону украiни <г{ро публiчнi закупiвлt> за

реЗУлЬТаТаМироЗгЛяДУТаоЦiнкиТеНДерноiпропозиrriТЗамовникВИЗНача€.
переможця. Пiсля перегляду та ошраtцованIrя тендерним koMlTeToM тендерноl

прЪпозицii дП УкраТнський державний науково-дослiдний iнститут

проектування MicT кЩIпромIСТо> iMeHi ю.м, Бiлоконя, голова тендерного

nbrireiy, IвасiшиН м,д, доповiв, що утасник дП Украiнський державний

пuупоuо-доолiдний iнституТ проектуВання MicT кffIПРоМIСТо) iMeHi ю,м
Бiлоконя надав тендер}ry пропозицiю вiдповiдно до iHcTpyKrriT з пiдготовки

тендерноi пропозицii,, визначеноi роздiлом IIl Тендерноi, документацii, тендерна

проrrо."Чiя учаснИка ЩП Украiнський деРжавний науково-дослiдний iнститут

проектуВання MicT кЩIГIРОМIСТо) iMeHi ю.м. Бiлоконя по своему змiсту

вiдповiдае MeTi закупiвлi UA-2017-09-15-001t36-o, учаСНИК ВiДПОВiДае

квалiфiкацiйниМ критерiяМ та вимоГам, установленим ст. 17 Закону Украiни

_зА
зА
зл
зА
зА
зА
зАСекретар тендерного KoMiTeTy:_

BiqiM ЗА, дýодн_ого* IIРОТИ,

t,-
,
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кПро публiчнi закупiвлi>, поставленим в п. 5 роздiлу III Тендерноi
документашii, учасник у складi пакету документiв до тендерноi пропозицii,
надав iнформачiю про технiчнi, якiснi та кiлькiснi характеристики предмету
закупiвлi, якi визначенi в п. б розлiлу III Тендерноi документачii, пiдстави для
вiдхилення тендерноi прогrозицii вiдсутнi.

Голова тендерного KoMiTely, Iвасiшин М.Д. поставив на голосрання
питання про визнання учасника ffП Украiнський дер}кавний науково-дослiдниЙ
iнститут проеюування MicT кffIГIРОМСТО> iMeHi Ю.М. Бiлоконя переможцем
тендерних торгiв по предмеry закупiвлi кСтворення програмного забезпечення
(програмних продуктiв, iнформачiйних систем та комплексiв, баз даних, web-
сторiноldсайтiв/ порталiв) iнформашiйне наповнення БЩ iнформачiею першоi
черги (Схема планування територiй Луганськоi областi), впровад}кення
технi.rних розробок по створенню та веденню мiстобулiвнОгО КаДаСТРУ В

Луганськiй областi.> (ДК 021: 2015 - 72260000-5 Послуги, пов'язанi з

програмним забезпеченням); iдентифiкатор закупiвлi: UA-2017-09-15-001136-c)
Вирiшили:
Визначити учасника ДП Украiнський державний науково-дослiдний

iнститут проектування MicT <ffIIIPOMICTO> iMeHi Ю,М. Бiлоконя (еДРIТОУ
а2497720) переможцем закупiвлi кСтворення програмного забезпечення
(гrрограмних продуктiв, iнформачiйних систем та комплексiв, баз даних, web-
cTopiHordcaйTiB/ порталiв) iнформачiйне наповнення Бff iнформацiею першоi
черги (Схеrlла планування територiй ЛуганськоТ областi), впровадження
технiчних розробок по створенню та веденню мiстобулiвного кадастру в

Луганськiй областi,> (ДК а21 2015 - 7226000а-5 Послуги, пов'язанi з

програмним забезпеченням); iдентифiкатор закугriвлi:UA-2017-09-l5-00l l36-с).

Щодо питання 2 порядку денного слухали :

Секретаря тендерного KoMiTeTy Фiлiмонову L.O., що вiдшовiдно до ст. 28
Закону Украiни кПро публiчнi закупiвлi) за результатами розгляду та оцiнки
тендерноi пропозицii Замовник приймае рiшення про HaMip укласти договiр.
Згiдно зi, ст. 32 Закону Украiни кПро публiчнi закупiвлi> рiшення про HaMip

укласти договiр про закупiвлю приймаетьоя Замовником у день визначення
переможця та протягом одного дня пiсля прийнятгя такого рiшення Замовник
оlrрилюднюс на веб-портшri Уповнова}кеного органу повiдомлення про HaMip

укласти логовiр та надсилас його переможцю. BciM iншлпrл учасникам
електронною системою закупiвель автоматично надсилаеться г{овiдомлення iз
зазначенням наймен),tsання та мiсцознаходження псремо}кця торгiв. Разом з цим
Скурiдiн В,О. повiдомив, що вiдповiдно до ст, I0 Закону Украrни кПро публiчнi
закупiвлЬ повiдомлення про HaMip укласти договiр про закупiвлю
оприлюднюсться Замовником обов'язково безоплатно через автоматизованi
електроннi майданчики на веб-порталi Уповноваженого органу
www.prozorro.gov,Lla гIротягом одного дня з дня його затвердження та З дня
прийняття рiшення про визначення переможця процедури закупiвлi вiдповiдно,
Також BiH звернув увагу, IrIo статтею 32 Закону Украiни кПро публiчнi
закупiвлi> обмеrкуються строки укладення договору про закупiвлю, Голова
тендерного KoMiTeTy, Iвасiшин М,Д. поставив на голосуванЕя питання про
HaMip. щодо укладення договору про закупiвлю та cTpoKiB його укладання.
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Вирiшили:
2.1, !оруtIити секретарю тендерного KoMiTeTy Фiлiмоновiй I.0. вiдповiдно

ДО СТ. 10 Закону Украiни кПро публiчнi закупiвлi), оприJIюдIити протокол
розгляду Тендерних пропозицiй засiдання тендерного koMiTeTy при угrравлiннi
мiстобулування та архiтектури Луганськоi обллерхсадмiнiстрацii вiд 0б,l1.20I7
Jф17, а також повiдомлення про цамiр укласти договiр протягом одного дня з

дня приЙняття рiшення про визначення переможця закупiвлi tJA-20l7-09-15-
001136-с та вiдповiдно до ст. 32 Закону УкраТни кПро публiчнi закупiвлi>
надiслати його переможцю.

2.2, Визначиiти строк укJIадання договору про закупiвлю з у{асником,
якиЙ визнаниЙ переможцем торгiв протягом строку лii його шропозицiй, не
пiзнiше нiхt через 20 днiв з дня прийняття рiшення про HaMip укласти договiр
про закупiвлю вiдповiдно до вимог тендерноi локументацii та пропозиuii
У{асника-переможця, aJIe не ранiше HirK через 10 днiв з дати оприлюдненнJI на
веб-пОрталi Уповнова}кеного сргану повiдомлення про HaMip укпасти договiр.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голова теЕдерного KoMiTery: ЗА Iвасiшин М,Д.
Заступник голови тендерного KoMiTeTy: зА Волошин В.В.

Скурiлiн В О,
Удоденко Т.Ю,
Тiщенко Л.В.
Теряник В.В.
Урсова О.В.
Фiлiмонова I.0.

Члени теIrдерного KoMiTeTy:

Секретар тендерного KoMiTeTy:
зА
зА

ЗА, жQд(ного* ПРОТИ, жодного УТРИМАЛИСЪ

Рiшення прийнято одноголосно.
О ,l5 год,45 хв. засiдання тендерного KoMiTeTy було завершено.

a

Голова тендерного KoMiTery: Iвасirrrин ]\,t.Д.

Заступник голови тендерного KoMi

Члени тендерного KoMiTeTy: Скурiдiн В.О.
Удодеrrко Т.[О.
Теряник В.В.
Тiщенко Л.В.
Урсова О.В.

зА
зА
зА

BlclM

Секретар тендерного KoMiTeTy: Фiлiмонова I.0.

зА


