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Ідентифікаційний номер проекту 0070

і

Картка аналізу проекту7

Проведення вуличного ЬЕО-освітлення по вулиці Космонавтів від вулиці Електронна до 
вул. Херсонське шосе в інгульському районі міста Миколаєва

(назва проекту)

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів 
Громадського бюджету7 м. Миколаєва 

у 2020 році

Відповідальний виконавчий орган Миколаївської міської ради: 
департамент житлово-комунального господарства

1. Запропонований проект стосується повноважень виконавчих органів Миколаївської 
міської ради:
а) так
б) ні (зазначити чіткі причини)

2. Запропонований проект відповідає чинному законодавству та нормативно правовим 
актам (в г.ч. Генеральному плану міста Миколаєва (якщо це пов’язано із запропонованим 
проектом) :
а) так
б) ні (зазначити чіткі причини)

3. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року 
і спрямована на кінцевий результат (виконання заходів у майбутньому не вимагатиме 
прийняття подальших заходів та не потребуватиме додаткового виділення коштів з 
бюджету м.Миколаєва):
а) так
б) ні (зазначити чіткі причини)

4. Висновок стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого проекту:
а) позитивний
б) негативний (зазначити чіткі причини)



5. Проект не передбачає виключно розробку проектно-кошторисної документації:
а) так
б) ні

6. Проектом передбачено залучення додаткової чисельності працівників до штату 
бюджетної установи та її утримання за рахунок коштів бюджету, створення окремих 
комунальних підприємств, закладів, установ, організацій:
а) так
б) ні

7. Проектом передбачено будівництво нової будівлі, запуск виробництв або проект носить 
комерційний характер:
а) так
б) ні

8. Проект не зазначено в діючих програмах розвитку міста, що затверджені 
Миколаївською міською радою, та не дублює завдання, які передбачені цими програмами 
на поточний та наступний рік:
а) так
б) ні (обгрунтувати)

03.12.2018 департаментом енергетики, енергозбереження та запровадження 
інноваційних технологій Миколаївської міської ради проведено закупівлю та укладено 
договір підряду з ТОВ «ЛАЙТІНГ ТЕХНОЛОДЖИ СОЛЮШНС» за предметом - розробка 
проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вул. Космонавтів в м. Миколаєві», виготовлення якого наразі завершено в 
повному обсязі та підготовлено до передачі для проходження комплексної експертизи 
(додаток). Вказаний проект передбачає влаштування LED освітлення по всій вулиці 
Космонавтів, реалізація запланована на 2019 рік. Відповідно до п.6 розділу 4 Положення 
про Громадський бюджет проект є таким, що не фінансується в рамках Громадського 
бюджету м. Миколаєва.

9. Територія/земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація проекту:проект 
передбачає виконання робіт:
а) є такою, на якій можливо здійснювати реалізацію проекту за рахунок коштів міського 
бюджету м.Миколаєва
б) не належить до переліку територій, на яких можливо здійснювати реалізацію проекту за 
рахунок коштів міського бюджету м.Миколаєва (зазначити чіткі причини)



10. Кошторис проекту, поданий автором проекту для його реалізації (у разі необхідності з 
орієнтовною вартістю розробки проектно-кошторисної документації):
а) приймається без додаткових зауважень
б) із зауваженнями (необхідно внести відповідні зауваження за пропонованою пилене
формою)___________________________________ _________________________________

Складові проекту Витрати за кошторисом
Запропоновані 

автором проекту
Зміни, внесені 

Експертною групою
1. Виготовлення ПКД, в т.ч. 

проходження експертизи проекту 0.00 60 000.00
2. Освітлення вул. Космонавтів LED 

с вітл одіодн и м и вул и ч н им и 
світильниками 120W

791 000,00
949 200,00

3. Витрати на роботу по заміні 
світильників до 20% 158 200,00

Загальна сума проекту, пропонована автором, складає _949 200.0() гривень.
Загальна сума проекту, відкориговаиа згідно із зауваженнями відповідального виконавчого 
органу Миколаївської міської ради, складає _ 1009 200,00_ гривень (заповнюється за 
потреби).
Обгрунтування внесених змін:

Автором не передбачені кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації та 
проведення її комплексної експертизи...

Згоден зі змінами __________  _______  ____________ _______
(підпис автора проекту) (П.І.П/б. автора проекту)

11. Висновок виконавчого органу міської ради (виконавчих органів міської ради), до 
компетенції яких відноситься реалізація даного проекту, щодо можливості реалізації 
запропонованого проекту та можливих додаткових дій. пов’язаних з його реалізацією 
(наприклад, в частині статусу земельної ділянки, на якій пропонується реалізувати проект, 
отримання додаткових погоджень тощо).
а) позитивно
б) негативно (зазначити чіткі причини відмови)

Запропонований проект повністю дублює проект, який замовлений департаментом 
енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської 
міської ради, по об’єкту: «Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Космонавтів в 
м. Миколаєві», фактично зазначений розпорядник коштів на сьогодні має відповідні
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ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

Новини * Події * Захист учасників * Моніторинг

Розробка проектно-кошторисної 
документації по об'єкту: «Капітальний 
ремонт вуличного освітлення по вул. 
Космонавтів в м. Миколаєві»
иА-2018-12-03-000538-Ь • 70Ь17Ье1Ь48343ГЬЬе2сесаб82Ь5сіаа4 
Звіт про укладений договір Завершена 
Електронний цифровий підпис накладено. Перевірити

Всі закупівлі замовника

© /-/а що звернути увагу потенційному постачальнику

Оголошення про проведення
Друкувати форму оголошення Р0 Г • Н ІМ І

Інформація про замовника
0  Як обирати замовника потенційним постачальникам

Найменування замовника:

Код ЄДРПОУ:

Департамент енергетики,енергозбереження та 
запровадження інноваційних технологій 
Миколаївської міської ради

41210490

Місцезнаходження замовника: 54001, Україна, Миколаївська обл., Миколаїв,
м.Миколаїв вул.Адміральська,20

Контактна особа замовника: Білоусова Оксана Олександрівна
+380512370129
гс.ігі 1042017@grnaii.com

Інформація про предмет закупівлі
Розробка проектно-кошторисної документації

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

1 шт

Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт 
вуличного освітлення по вул. Космонавтів в м. Миколаєві»
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 54001, Україна, 
Миколаївська область, м.Миколаїв, вул. Адміральська, 20
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2019

ДК 021:2015: 71320000-7 —■ Послуги з інженерного проектування

Eng • Укр

інфобокс

очікувана вартість

273 328,06
UAH

Контакти
Білоусова Оксана 

Олександрівна
+380512370129 

гс.іП 1042017@grmil. com

D^ZdRRO
. Відгук про закупівлю на Дозорро

Документація

mailto:1042017@grnaii.com


© Як учасник маже впливати на якість тендерної документації

Тендерна документація
■у) 03 грудня 2018 - 14:27 Електронний цифровий підпис.

Протокол розкриття
& Що робити після перемоги в аукціоні 

Учасник

ТОВ "ЛАЙТІНГ ТЕХНОЛОДЖИ СОЛЮШНС" 
#40725657

Рішення Пропозиція Опубліковано

Переможець 273 328,06 03 грудня 2018 • 14:32
UAH з ПДВ

Укладений договір
Перевірити оплати (тільки для платежів казначейства)

Контракт Статус
'• " '" - "Ч /  і '/ , ' У -

Опубліковано

укладений 0  03 грудня 2018 * 14:34

Актуальні тендери

199 597.2СШАН
Капітальний ремонт- 
облаштування дитячого 
спортивно-ігрового 
майданчику «Світ розваг та
9  Маріуполь

Компанія:
Центральна районна 
адміністрація Маріупольської 
міської ради

Детальніше 0

171 880,00UAH
Агрета т фарбувальний

9  Нетішин

Компанія:
ВП ХАЕС ДП "НАЕК 
"Енергоатом"

Детальніше (>)

199 831,20ІІАН
Капітальний ремонт
ов л а ш ту ва н ня дит я ч о то 
спортивно-ігрового 
майданчику «Проект миру,
0 Маріуполь

Компанія:
Центральна районна 
адміністрація Маріупольської 
міської ради

Детальніше @

160 000,00UAH
М а ш ина п рал ьно - аіджи м на 
промислова СВ161

9  КРИВИЙ РІГ 

Компанія:
"Криворізька МЛ №16"КМР

Детальніше 0

300 000,00иАН
Послуги зі встановлення систем 
автоматичної пожежної 
сигналізації, оповіщення про 
пожежу та системи
9 Херсон

Компанія:
Комунальний заклад 
"Гімназія ім. Т.Г.Шевченка" 
Херсонської обласної ради

Детальніше 0

375 069,60UAH
ДСТУ Б.ДЛ. 1-1:2013. Виконання 
проектних робіт на тему: 
"Технічне переоснащення. 
Обладна ння при мі щен ня
Q Нетішин

Компанія:
ВП ХАЕС ДП "НАЕК 
"Енергоатом"

Дб !<ЗЛ Ь Н і Ш О

До пошуку



ПРОЗОРРО ДРУЗІ РЕСУРСИ КОНТАКТИ

Про нас Майданчики ProZorro Бізнесу -38(044) 281-42-87,
Інформаційна безпека Дозорро Замовнику вул. Бульварно-Кудрявська, 22,
Підтримка Друзі ProZorro Моніторинг

м. Київ, 01601

Звітність ДП "Прозорро" Open contracting Розробникам
ГеесіЬаскФргогогго.из

Новини Централізована закупівельна організація Майданчикам РЯ служба:
Події Захист учасників pnSipro2orro.ua

Розвиток Системи 

Центр знань 
Робота в Рго2огго

Як оскаржити торги 
Запитання та відповіді 
Запобігання конфлікту інтересів

Примірні специфікації для оголошення 
торгів
:;ресі1'к;кіоп?.рго;?оіто.сг"/зрес1їі(:а)іоп:;
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