Оголошення про проведення конкурсу з визначення операторів паркування
в місті Івано-Франківську
Найменування об'єктів Конкурсу (перелік Лотів та адреси майданчиків для
паркування та паркувальних зон)
Лот 1 -- І паркувальна зона:
Адреса майданчика (зони)

Кількість паркомісць

м.кв.
загальна

І паркувальна зона:
Площа Ринок
5
Площа Ринок
17
вул.
Галицька
(від 20
вул.Новгородська до ресторану
«Фран-Ко»)
Базарна - Старозамкова
26
Лот 2 паркувальні майданчики
Адреса майданчика (зони)
вул.Грушевського (біля Ощадного
банку)
вул.Грушевського
(біля
стоматкорпусу)
Вул.Грушевського,1
Вул.Вагилевича
Вул. Незалежності
Вул.Незалежності (банк Аваль)
Вул.Січових Стрільців
Вул.Дністровська
Ву.Шевченка,1
Вул.Галицька (від буд.побуту до
вул. Військових ветеранів)
Вул.Галицька (Кафедральний собор
Святого Воскресіння –«ПлюсБанк» )
Вул.Галицька (навпроти магазину
«Галичанка»)
Вул.Військових ветеранів
Вул.Дністровська
Лот 3 паркувальні майданчики
Адреса майданчика (зони)

Кількість паркомісць

100
218.4
385

323

17

м.кв.
загальна
220.4

27

343,2

7
12
14
21
20
38
14
13

124
228,4
164
262,2
256
474
170
248

22

279,7

8

154

10
40

186
504

Кількість паркомісць

м.кв.
загальна

Вул.Міцкевича
Вул.Лесі Українки
Вул.Сотника Мартинця
Вул.Привокзальна,1
Вул.Шопена
Площа Привокзальна
Вул.Новгородська
промислового ринку)
Вул.Новгородська
пивзаводу)
Вул.Низова
Вул.Тичини
Північний бульвар

(навпроти

13
20
6
23
16
23
33

160,5
257
111
483
255
292
411,6

(навпроти

25

315

7
51
16

124
642,6
300

– документи та пропозиції подаються на конкурс особисто або поштою до
10-00 (Київський час) 08.08.2016 року за адресою : м. Івано-Франківськ , вул.
Грушевського,21 каб.202 ;
– місце, дата і час проведення Конкурсу та розкриття пропозицій 10-00
(Київський час) 09.08.2016 року м. Івано-Франківськ , вул. Грушевського,21
каб.311 ;
– телефон для довідок з питань проведення конкурсу моб,
+380962506992 Ганчак Олег Васильович
– Уповноважений орган – управління транспорту та зв’язку виконавчого
комітету Івано-Франківської міської ради,
м. Івано-Франківськ , вул.
Грушевського,21 каб.202 тел.0342551990;
– кваліфікаційні вимоги до учасників Конкурсу та перелік документів,
оригінали або копії яких подаються Учасниками для підтвердження
відповідності Учасників установленим кваліфікаційним вимогам:
-Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних
договорів , а саме наявність позитивного досвіду оператора паркування (відгук
від міста обласного значення чи районних центрів, де надавались/ надаються
послуги парування учасником конкурсу);
-Наявність фінансової спроможності:
1. Копія Балансу (форма №1) підприємства за останній звітній період або
звітну дату;
2. Копія Звіту про фінансові результати (форма №2) за останній звітній період
або звітну дату;
3. Копія Звіту про рух грошових коштів (форма №3) за останній звітній період
або звітну дату, (крім суб’єктів малого підприємництва і представництв
іноземних суб’єктів господарської діяльності);
4. Оригінал довідки або довідок (у разі відкриття рахунків у декількох банках) з
обслуговуючого банку або обслуговуючих банків (у разі відкриття рахунків у
декількох банках) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.
У разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного законодавства не
зобов’язаний складати один або декілька з числа вказаних документів,
такий Учасник надає інший документ фінансової, облікової та

податкової звітності, що засвідчує фінансову спроможність Учасника
та лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом
уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою*, в якому
зазначає законодавчі підстави ненадання вищезазначених документів.
Довідка уповноваженого органу (оригінал не пізніше 10 днів з дати видачі) про
відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються
органами доходів і зборів
Вимоги щодо обладнання та утримання
майданчиків для паркування та паркувальних зон
1.
Майданчики для паркування повинні:
1.1.
Бути обладнані паркувальними автоматами з розрахунку не менш
як один автомат на 20 місць для паркування з обох боків уздовж проїзної
частини вулиці, дороги або тротуару та/або інформаційними знаками про
можливість і порядок надання послуги «мобільне паркування».
1.2.
Мати облаштовані місця (в обсязі 10 відсотків загальної кількості,
але не менш як одне місце) передбаченого стандартами розміру, позначені
дорожніми знаками та розміткою для паркування транспортних засобів,
зазначених у частині шостій статті 30 Закону України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні». Відстань від в'їзду на майданчик для платного
паркування до найближчого такого місця не повинна перевищувати 50 метрів.
2.
Паркувальні зони повинні:
2.1.
Бути обладнані стаціонарно встановленими автоматичними
в’їзними та виїзними терміналами.
2.2.
Мати систему відеоспостереження за рухом транспортних засобів
на їх території і табло із змінною інформацією про наявність вільних місць для
паркування, яке розташовується на в'їзді. Відеоінформація повинна зберігатися
не менш як один місяць.
2.3.
Мати облаштовані місця (в обсязі 10 відсотків загальної кількості,
але не менш як одне місце) для паркування транспортних засобів, зазначених у
частині шостій статті 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні».
3.
Утримання майданчиків для паркування та паркувальної зони
передбачає:
3.1.
Наявність відповідних дорожніх знаків, встановлених відповідно до
Правил дорожнього руху.
3.2.
Нанесення суцільної синьої (блакитної) смуги на проїзній частині і
на бордюрі, який відокремлює проїзну частину від пішохідної та її періодичне
відновлення.
3.3.
Наявність у доступному для ознайомлення користувачів місці
інформації українською та англійською мовами про оператора (найменування,
адреса, контактні телефони), вартість послуг з користування майданчиками для
платного паркування, спосіб оплати (готівковий або безготівковий).
3.4.
Очищення, миття, відновлення дорожніх знаків та інформаційних
стендів (щитів), утримання схем розміщення місць для стоянки або паркування,

в'їздів та виїздів, а також транспортних або пішохідних огорож (у разі
наявності).
3.5.
Систематичне очищення території та під'їзних шляхів від пилу,
сміття та листя шляхом їх підмітання та миття .
3.6.
Своєчасне очищення від снігу і криги та обробка їх фрикційними та
іншими протиожеледними матеріалами.
3.7.
Утримання та поточний ремонт дорожнього покриття та під'їзних
шляхів, а також систем поверхневого водовідведення у межах території (у разі
наявності).
3.8.
Забезпечення функціонування паркувальних автоматів, в'їзних та
виїзних терміналів (очищення, миття, фарбування, відновлення їх роботи,
заміна окремих деталей, планові обстеження, нагляд за справністю, їх технічна
підтримка та програмне забезпечення).
3.9.
Забезпечення утримання та належного функціонування засобів та
обладнання зовнішнього освітлення території;
3.10. Утримання контрольно-пропускного пункту, приміщення для
обслуговуючого персоналу, туалету, побутових приміщень тощо (у разі
наявності).
3.11. Забезпечення функціонування систем відеоспостереження за рухом
транспортних засобів на їх території і табло із змінною інформацією про
наявність вільних місць, яке розташовується на в'їзді (у разі їх наявності).
3.12. Утримання автоматичних установок пожежогасіння та пожежної
сигналізації.
Критерії оцінки конкурсних пропозицій
– Оцінка пропозицій конкурсу з визначення операторів паркування в місті
Івано-Франківську проводиться за наступними критеріями:
Лот 1- І паркувальна зона
Критерій
Оцінка, балів
Термін повернення місту інвестованих в І До 3 місяців з дня
паркувальну зону інвестицій (сума інвестицій укладення договору – 10
– 1 112 000 грн).
балів
До 9 місяців з дня
укладення договору –5
балів
Відсоток, який готовий сплачувати щомісяця Кількість
балів
за
переможець конкурсу з з коштів зібраних від критерієм
визначається
надання послуг паркування по лоту
наступним
чином.
Пропозиції, відсоток якої
найвигідніший
,
присвоюється максимально
можлива кількість балів 10.

Кількість балів для решти
пропозицій визначається за
формулою:
Б обчисл = Цобчисл /Цmax
*10, де
Б обчисл – обчислювана
кількість балів;
Цmax
- найвищий
відсоток запропонований
до сплати;
Цобчисл
ціна
пропозиції, кількість балів
для якої обчислюється;
10–максимально можлива
кількість балів за критерієм
Наявність позитивного досвіду оператора 5 балів
паркування (відгук
від міста обласного
значення чи районних центрів, де надавались/
надаються послуги парування учасником
конкурсу)
Лот 2 та Лот 3
Критерій
Термін протягом якого буде забезпечено
технічне облаштування зазначених в
лоті майданчиків для паркування,
відповідно до Правил паркування
транспортних засобів, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України
від 03.12.2009 № 1342;
Відсоток, який готовий сплачувати
щомісяця переможець конкурсу з коштів
зібраних від надання послуг паркування
по лоту

Оцінка, балів
до 1 місця з дати укладення
договору з переможцем – 10
балів,
до 2 місяців – 5 балів,
більше 2 місяців – 2 бали.
Кількість балів за критерієм
визначається
наступним
чином. Пропозиції, відсоток
якої
найвигідніший
,
присвоюється
максимально
можлива кількість балів 10.
Кількість балів для решти
пропозицій визначається за
формулою:
Б обчисл = Цобчисл /Цmax
*10, де
Б обчисл – обчислювана
кількість балів;
Цmax
- найвищий
відсоток запропонований до

сплати;
Цобчисл - ціна пропозиції,
кількість балів для якої
обчислюється;
10–максимально
можлива
кількість балів за критерієм
Наявність
позитивного
досвіду 5 балів
оператора паркування (відгук від міста
обласного значення чи районних центрів,
де надавались/ надаються послуги
парування учасником конкурсу)
Вартість участі в Конкурсі (вартість об’єкта Конкурсу) складає 900 грн., які
сплачуються не пізніше як за три дні до дати проведення Конкурсу на
розрахунковий рахунок виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
р/р 31512931700002 в УДКСУ в м. Івано-Франківську;
МФО 836014, код одержувача 37952250, код платежу 50110000.

Перший заступник міського голови

М.Вітенко

