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г) Типовий комплекс пiдсистеми реестру адрес, вулиць та iнших
поiменованих об'ектiв забезпечуе ведення peecTpiB, пошук даних про
поiменованi об'екти територiт, адреси об'ектiв HepyxoMocTi та iх
розташуВання, а такоЖ докуменТи, на пiдставi якиХ внесенО данi до peccTpiB,
за допомогоЮ звертання до даних peccTpiB 8Дрес, вулиць та iнших
поiменованих об'ектiв через запити користувачiв до базw даних з
вiзуалiзацiею резулътатiв У виглядi як картографiчного зображення, так i
табличних даних на eKpaHi дисплея.

д) Типова, система peccTpiB адрес, вулиць та iнших поiменованих
об'ектiВ пiдтримуе вирiшеннЯ практичниХ задаЧ реестрачii та облiку
iменованиХ об'сктiв' змiнИ ix назв, а такоЖ призначення та змiни uлр*Ъ
об'сктiв HepyxoмocTi iз картографiчним Поданням результатiв,

е) Пiдсистема реестру адрес з забезпеченням автоматизацiт таких
функцiй:

- присвосння та зплiну адрес нерухоN{ого майна на територiТ MicTa;
- ресстрашiя HoBtIx вулиць, iншrtх iпленованих об'ектiв 1,,1icTa та

гlрисвосння t'bt назв;
- внесення змiн до даних про iсную.ti вулицi, iншi iMeHoBaHi об'скти

пricTa. у ToNty ,lислi i'x назв;
- пiдтlэиплки актуальностi та докуN,Iентальностi адрес нерухоN{ого

майна" вулиць i iнших iшленованlrх об'сктiв;
- введення iнформаuli про булiвлi, як об'скти, що адресуються

(простоРовi рессТрацiйнi данi В ра]l{ках ресстру адрес);
- дотI]имання сдностi методологii ведення мtстобудiвногtl кадастру за

рахунок запровадженFlя ведення peecTpiB адрес, вулиць та iнших iменованих
об'сктiв MicTa для забезпе.tення Тх узгодrкеностi в базах даних системи
пл i стобулiвн ого кадастру ;* форшtування записiв в базi даних lvfБк про документи, що
гriдтвердlкують присвосння або зь,riну адреси та зберехсення ix скан1lваних
копlй;

- НOД?нНяr iнфорМацiйниХ ДОвiдок та публiчноi iнфоршrаrlii з peccTpiB
адрес, вулиць та iншlrх iменованих об'сктiв MicTa;

формування записiв в базi даних r\4БК про доку]\{енти, що
пlдтверд}куютЬ присвосF]ня або зшлiнУ назви вулиць та iнших поiменованt{х
об'сктiв, а Taкoxt збереlкення iх сканованих копiй;

- пошук вулиць, с]lормуванrrя спискiв вулиць Для затвердr{ення в
мiськiй ралi (в pal{Kax ресстру вулиць);

- пошук булiвель та зе]\,tельнlIх дiлянок за повноЮ адресоIо, абсl
iIi}звою вуличi чи поiьленованого об'скту за докуп,.{ентом, ш(о пiдтвердrжус
факт надання або зплiни адреси;

- вiдображе}IнЯ та впорЯдкуваннЯ спискiв об'сктiв за адресаN.{и д.lя
полегtпення процесу надання адреси;

- пошук та вiдображення документiu, що пiдтверл}кують фап,т надання
або змiни адреси, назви вулицi, iншого iменованого об'скту територiТ;
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- ВiДОбРаже}IFIя, збереrкенrrя та друк tcTopiT признаtIення та зм,iни
адреси булiвель та земельних дiлянок;

- вiлображеt{ня, збереження та друк icTopiT призначення та :змiни назв
t]улиць та iнших iпленованих об'сктiв територii;

- ВеДеННЯ жУРнаJIу ре€страцii роботи користувачiв в систеI\лi та пошук
записiв за Тх параN{етраьти (iдентифiкатор об'сктУ, дата запису або перiол
тощо),

Функцil мають бути реалiзовагri у виглядi серверного застосування
бази даних.

з.4.2. Створення еталоrtiв мiстобулiвrrого кадастру регiоrrальIlого та
плiсцевого piBHiB,

а) Впровадrrtена типова пiдсистепtа автоматизацii функuiй Служби
шliстобулiвного кадастру регiонального та плiсцевого piBHiB, яка забезпечyс:

- ресстрацil, та облiку.N4fl;
- ведення peccTpiB Mfi:
- ivонiторингу реалiзаrrii МД;
- обрахувангIя технiко-економiчrlих показникiв територiй;
- I]иготовлення електронних копiй мiстобулiвнот локументачii та

ведення ix електронного сховища в середовишi СкБд;
- Ре€СТРаЦii та ведення булiвельних паспортiв, мiстобулiвних умов та

обпlе>tсень забулови земель}лих дiлянок, паспортi в об' ckTl в булi вництва;
- ресстраuiТ звергrень т0 наданих вiдоплостей iз дС N4БК;
- ресстрацii визначених дер}кавних iHTepeci в.
б) ВпроВад}кена типоtsа пiдсttстеrtа автоN,IатИзацii функrriй Служби

ь,riстобулiвного кадастру плiсцевого piBHi забезпечуе.
- ведення мiстобулiвних yNloB та обмеrкень та булiвельних паспортiв

lабl,лови зеN,lельI l их дiляI lol<

- облiК ре€строВоi та геопросТоровоi iнсРорплачii про земельну дiлянку
в обсязi, необхiдному для сРормування ведення мiстобулiвних умов .Iа

обпqежень та булiвельFIих паспортiв забулови зеN{ельних дlлянок;
* автоN.,tаТизоване rРоршлування TeKcToBoi L{астини мiс,гобулiвних yN{ot}

та обмеlttень забУДОвИ зеN{ельнОi дiлянки, булiвельного паспорту забулови
зеý{ельноТ дiлянки;

- реестрацiю реквiзитiв мiстобудiвних умов та обмежень забудови

- формування електронноi форми документа <мiстобудiвнi умови та
обмеrкеннЯ забудовИ земелънОi дiлянки>, <булiвельниЙ lrаспорт забудови
земельноi дiлянки>;

- пошук та вiдображення iнформачii про реквiзити сформованого
документа;

- фОРМрання мiстобудiвних висновкiв гJро можливiсть будiвництва/
реконструкцii капiталъних об'ектiв та iндивiдуальних житлових будинкiв на
обранiй земельнiй дiлянцi, або частинi територii MicTa;
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- фОР*УВаННЯ УМОВ та обмеrкень на шроектування об'ектiв
будiвниЦтва/ рекОнструкчii на ocHoBi даниХ щодО мiстобулiвних змiн;

- формування паспортiв об'ектiв будiвництва/ реконструкцii;
- створення та вiдобрпr<ення електронних версiй паспортiв об'ектiв

буд iB н ицтв а/р ек онстру кчi i.
3 .4.3. Розробка регiоналЬногО геопорталу мiстобудiвного кадастру.
Технiчне завдання на створенЕя веб-сайтУ геопорт€lJIу з

викорисТанняМ шаблонiв базовоi програмноi платформи та реалiзацiя його
основних функцiй,

Налагодтсення в'юера карт дIIя створення та збереження веб-карт, а
також друку карт по готовим шаблонам.

Створення (налагодхсення) iHcTpyMeHTiB адмiнiстратоРЕ, що надають
засоби керування користувачами, групами i ресурсами веб-сайту порталу.

НаповненнrI г9опорталу базовими сервiсами.
реалiзацii функчii збереження шаблону геопорталу та його IIовторного

застосуван}ш.
налаштування iнтерактивних додаткiв веб-сайт геопортаJrу, якi

створюютъся вiдшовiдно до пункту 3,4.4,
ГIерелiК конкретниХ cepBiciB, додаткiВ ix функцiй, що мають бути

реалiзованi, уточняютъся в процесi виконання договору про надання послуг.
3.4,4. Розробка програмного забезпечення.
програмнi Модулi "кастомiзацii" програмних заообiв базовоi

геоiнфоРмацiйноi технолоГii АС мБК (як настiльних, так i WEB лодаткiв).
WEB додатки' якi надаютЬ можливiоть роботи вiддалених

користувачiв з сервiсами, що опублiкованi на ГIс серверах,

. РОзширеннЯ функцiональностi та кастомiзацiя вбулованих
1нтерактивниХ додаткiв для розробки i отворення Веб-застосувань на ocHoBi
користувацьких Веб карт' якi мають мiстити тематичнi вiджети, щ0
налаштовуються та додають розширенi функuiональнi можливостi щодо
друкУ карт, створення нових об'ектiв шляхом побудови графiчних
примiтивiв, редагування та пошук об'ектiв, прив'язки семантиrtноi
iнформачii до них.

Розроблене У середовищi базового програмне забезпечення
конструктор шаблонiв вихiдних форм (iнформацiйних запитiв) з бази даних,
який, зокрема, повинеН бути застосований для формування електронноТ
форми документа кмiстобудiвнi умови та обмеження забулови земелъноt
дiлянки>, кбулiвельний паспорт забулови земелъноi дiлянки)), тощо.

перелiк конкретних cepBiciB, додаткiв i iх функцiй, формати вихiдних
форr, що мчlютъ бути реалiзованi, уто.rняються в процесi u"по*rаrrпя договору
ITpo наданнJI послуг.

3.4,5. Розробка методики та iнструкцiй здiйснення адаптацiI iснуючих
картографiчних матерiалiu дл" внесення ix до баз геоданих У вiдповiдностi до
ви]\{ог дiючих HopN{ та регламентiв.
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UTBopeEa Методика ^га lнcTpyкцii здiйснення адаптацii iснуючих
картографiчних матерiалiв регiонального та мiсцевого рiвня до типовоi

Створена IVIетодика iHcTpyKuii здIиснення

об'сктноi моделi i типового шаблону базигеоданих мiстобулiвного кадастру.
3,4.6. Розробка засобiв iнтеграчii СЕДО з ГIС МБК.
розроблене технiчне завдання щодо iнтеграчii сЕдо з ГIс мБк.
3.4.,7 - Впровадження системи комплексного захисту iнформачii.
розроблене технiчне завдання на встановлення засобiв ксзI Ас мБк

ло)).
2l. На ,вiдц,riнУ вiд вимог РоздiлУ IV кВимоги щоДо форм Подання

результатiв виконаних робiт> Технiчноi' спечифiкацii,, Учасником не надано
IIропозицiй щодо передачi резулътатiв робiт, якi повиннi оформлюватися та
передаватися Замовнику згiдно комплексу стандартiв, якi визначаються
дiючими ДСТУ.

ВИРIШИЛИ:

пiдсумовуючи вищевикпадене, вбачаеться що Учасник тендерних
торгiв тов кгЕосАп> взагалi не надав пропозицiй розробити та передати
замовникУ автоматизовану систему мiстобудiвного кадастру ЛlтаноькоТ
областi в обсязi та у виглядi що вимагаеться у Технiчнiй специфiкацii, яка
викладена у Щолатку Nч4 Тендерноi документацii, що с пiдтвердженням не
виконання п.1.3.4. РоздiлуIII ТендерноТ документацii рiшенням тендерного
koMiTeTy управлiння мiстобулування та архiтектури Луганськоi обласноi
алмiнiстрацii вiд 06.1l ,201'7 протокол N9 l^| його пропозицiя вiдхилена
(повторно), як така, що не вiдповiдас умOвам ТендерноТ документацiТ
(п.п.б.1.2. п,6 Роздiлу III кIнструкцiя з пiдготовки тендерноi пропозицii>
тендерноi докум ентачii).

Керуючись ч. 3 ст, 30 Закону Украi,ни n Про публi.rнi закупiвлi> кУ разi
ЯКщо учаGник, тендерна пропозицiя якого вiдхилена, вважас недостатньою
аргументацiю, зазначену в повiдомленнi, такий учасник може повторно
звернутися до замовника з вимогою надати додаткову iнформачiю стосовно
причини невiдповiдностi його rrропозицii умовам ,тендерноi докуrчrентацii,
зокрема' технiчнiй специфiкацii т#або його невiдповiдностi квалiфiкацiйним
критерiям, а замовник зобов'язаний Н2дати йому вiдповiдь з такою
iнформаuiсю не пiзнiше нiж через п'ять днiв з дня надход}Itення такого
звернення через електронну систему закупiвель> управлiння шлiстобудуваннята архiтектури Луганськоi облаоноi дер}кавноi адмiнiстраuiт нада€
iнформачiю щодо вимоги тоВ кГЕоСАП)) у визначений зuпоrrоЙ TepMiH,

ГОЛОСУВАЛИ:

Голова теI{дерl{(lго KoMiTer-y: зА Iвасiшин М,Д.

Волошин В.В,Заступник головLI тендерного комiтету:_ЗА
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Llлени тендерного KoMiTeTy: зА Скурiдiн В,О.

Удодешко Т.Ю,

Тirценко Л.В,

Теряник В.В.

Урсова О,В.

зА

зА

зА

CeKpeTirp тендерного KoMiTeTy: зА Фiлiмонова I.0.

BrclM ЗА, жодggго* ПРОТИ, жод,нqго УТIrИN{АЛИСЬ

Рiшення прийнято одноголосно.

щодо цитання 2 порядку денного слухали :

СеКРетаря тендерного KoMiTeTy Фiлiмонову I.0,, яка нагадаJIа, що
вiдповiдно до ч. 3 ст, 30 Закону Украiни кПро публiчнi закупiвлi>
ОПРИЛЮДНИТИ На Веб-порталi Уповноваженого органу додаткову iнформацiю
за вимогою ТОВ кГЕОСАП> протягом 5 календарних днiв з дня
надходження вимоги через елекгрону елекц]онну систему закупiвель по
предмету закупiвлi <створення програмного забезпечення (прогllамних
продуктiво iнформацiйних систем та комплексiв, баз даних, web-
сторiнок/сайтiв/ порталiв) iнформацiйне наповнення Бд iнформацiсю
першоТ черги (Схема планування територiй Луганськоi областi)о
впровадження технiчних розробок по створенню та веденню
мiстобулiвного кадастру в Луганськiй областi.> (ДК 021: 20|5 - 72260000-
5 Послугй, пов'язанi з програмним забезпеченням)

Вирiшили:

2,|. ffоручити секретарю тендерного KoMiTeTy Фiлiмоновiй I.o.
вiдповiднО дО ч.3 ст. 30 Закону Украiни uПро публiчнi закупiвлi>,
оприлюднити протокол засiдання тендерного KoMiTeTy при управлiннi
мiстобулуваннJI ^га архiтектури Луганськоi, обллерrкадмiнiстрацjт вiд
10. l 1 .20]'7 Ns19 щодо вимоги Учасника тоВ кГЕоСАЛ> по предмету
закупiвлi <<Створення програмного забезпечення (програмних продуктiв,
iнформацiйних систем та комплексiво баз данихо wеь-сторiнок/сайтiв/
порталiв) iнформацiйне наповнення Бд iнформацiсю першот черги
(схема планування територiй Луганськот областi), впровадження
технiчних розробок по створенню та веденню мiстобудiвного кадастру в
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Луганськiй областi.>, (Лtс 02]: 2015 - ,72260000-5 Послуги, пов'язанi з
програмним забезпе.tенням),

Результати по iпl е гIн о го голосува}Iня tlленi в те ндерF]ого ком iTe rу

Го.ЛоСУВАЛИ:

Iвасiшин М.Д.

Заступник голови тендерного комiтету:_ЗА

Члени тендерного KoMiTeTy: Скурiдiн В.О.зА

зА Удоденко Т.Ю,

ЗА-Тirценко Л,В.

ЗА_Теряник В.В

Урсова О.В,

Секрета р теrrдерпого копtiтету: зА Фiлiмонова I.0.

, цiсiм ЗА, щоДного ПРоТи, жоДноГо УТРИМАЛИСъ

Рiшення прийнято одноголосно.

о 12 год.00 хв. засiдання тендерного KoMiTery було завершено,

Голова тендерного KoMiTery: Iвасiшрtн N/r.Д.

Заступник голови тендерного KoMi

Члени теIцерного KoMiTeTy:

Волошин В.В.

kурiлiн В.О.

' 
Удоденко Т.}О.

Теряник В.В.
Тiшенко Л.В.
Урсова О.В.

Секретар тендерного KoMiTeTy: Фiлiмонова I.0.

[-

зл


