ПРОЕКТ

Про проведення конкурсу на надання житлово-комунальних послуг у житловому та нежитловому фонді, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Одеси, розташованому у Приморському районі  

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 27, 28 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р.                  № 631, Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 25.04.2005 р. № 60, з метою підвищення якості надання житлово-комунальних послуг населенню              м. Одеси, посилення відповідальності виконавців цих послуг перед споживачами, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Провести конкурс на надання житлово-комунальних послуг у житловому та нежитловому фонді, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Одеси, розташованому у Приморському  районі  (додаток 1).

2. Затвердити перелік житлово-комунальних послуг у житловому та нежитловому фонді, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Одеси,  право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах (додаток 2).

3. Затвердити порядок проведення конкурсу на надання житлово-комунальних послуг у житловому та нежитловому фонді, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Одеси (додаток  3).
4. Затвердити склад комісії з визначення переможця конкурсу на надання житлово-комунальних послуг у житловому та нежитловому фонді, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Одеси,                розташованому у Приморському районі (додаток 4).

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ільченка М.С.

Міський голова                                                 			О. Костусєв
Керуюча справами                                                			Т. Герасименко
 							Додаток 1
                        					до рішення виконавчого комітету
                                                                	Одеської міської ради
                                                                	від
                                                                 	№

Перелік 
вулиць, на яких розташовано житловий та нежитловий фонд,                                    що належить до комунальної власності територіальної громади міста Одеси,                розташований у Приморському  районі


1. Вул. Дворянська, 6; 7; 8; 12; 13/15; 15; 15А; 16; 16/1.

2. Вул. Коблевська, 25; 27; 29; 31;  33; 36; 37; 38А; 38Б; 40; 41; 41А; 42; 43; 44; 44/1; 45; 46.

3. Вул. Пастера, 17; 19; 23; 42; 44; 44/2; 44/1; 44А; 46; 46А; 48; 50; 52; 54; 56; 60; 62; 64.

4. Вул. Садова, 2; 5; 5А;  6; 7; 11; 13; 14; 15; 15А; 16; 16/1; 16/2; 17; 18; 19; 21.

5. Вул. Єлісаветинська, 1; 1/1; 3; 6; 7;  7А;  8;  8А;  9; 9А; 10; 11;  13;  15; 15А; 18; 19; 19/1; 21; 21А.

6. Вул. Князівська, 34; 36; 38; 40.

7. Вул. Преображенська, 9А; 11; 15; 17; 17/1; 21; 23.

8. Соборна пл., 2; 4; 6.

9. Вул. Софіївська, 14;14/1; 16; 18; 20; 22; 28; 30; 30/1; 32; 34; 34/1.

10. Вул. Бугаївська, 46/7.

11. Вул. Колонтаївська, 8/1.

12. Вул. Дюківська, 8.



Керуюча справами                                                                          Т. Герасименко
Додаток 2                                                 	до рішення виконавчого комітету
                                                                	Одеської міської ради
                                                                	від
                                                               	№


Перелік
житлово-комунальних послуг у житловому та нежитловому фонді, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Одеси,  право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах


1. Прибирання сходових кліток.
2. Прибирання прибудинкової території.
3. Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель.
4. Технічне обслуговування ліфтів.
5. Обслуговування систем диспетчеризації, підтримання у робочому стані систем у ліфті, біля входу до ліфта та біля телефону диспетчера.
6. Технічне обслуговування внутнішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливної каналізації, несучих та захисних конструкцій, столярних виробів.
7. Дератизація.
8. Дезінсекція.
9. Обслуговування димовентиляційних каналів.
10. Обслуговування побутових електроплит.
11. Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою.
12. Ремонт дитячих, спортивних, господарських майданчиків та об'єктів благоустрою.
13. Поливання дворів, клумб та газонів.
14. Підготовка до експлуатації в осінньо-зимовий період.
15. Експлуатація номерних знаків.
16. Очищення дворових туалетів та приямків.
17. Освітлення місць загального користування, підвалів та підкачка води.
18. Електроенергія ліфтів.
19. Інші витрати та показники.



Керуюча справами                                                                          Т. Герасименко

Додаток 3
                                                               	до рішення виконавчого комітету
                                                                	Одеської міської ради
                                                                 	від
                                                                 	№

 
ПОРЯДОК
проведення конкурсу на надання житлово-комунальних послуг у житловому та нежитловому фонді, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Одеси

1. Загальні положення

1.1.  Цей Порядок розроблений згідно із Законами України                                   «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 року № 631 «Про затвердження Порядку з проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг» з метою надання якісних житлово-комунальних послуг населенню міста, у будинках територіальної громади міста Одеси.
1.2. Порядок та умови регламентують проведення конкурсу із  надання житлово-комунальних послуг у житловому та нежитловому фонді, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Одеси. Організатором виступає виконавчий комітет Одеської міської ради (далі – Організатор). Учасником можуть бути суб’єкти господарювання – фізичні особи-підприємці та юридичні особи, зареєстровані відповідно до законодавства України, предметом діяльності яких є надання житлово-комунальних послуг.
Конкурсна комісія – колегіальний орган, що утворюється Організатором (склад затверджується рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради), завданням якого є проведення конкурсу та визначення переможця конкурсу.
1.3. Конкурс проводиться за умови наявності заяв про участь у конкурсі від фізичних осіб-підприємців або юридичних осіб (далі – учасники конкурсу), які надійшли впродовж 30-ти календарних днів після публікації повідомлення про оголошення конкурсу.
1.4.  Конкурс на надання житлово-комунальних послуг у житловому та нежитловому фонді, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Одеси, полягає у визначенні виконавця, який запропонує найкращі умови надання споживачам комунальних послуг (у т.ч. інвестиційні зобов’язання) строком на 5 років.
1.5. Питання, неврегульовані цим Порядком, регулюються чинним законодавством України.



2. Умови конкурсу

2.1. Для підготовки проведення конкурсу конкурсною комісією:
- готується конкурсна документація відповідно до вимог чинного законодавства;
- не пізніше 30-ти днів до дати проведення конкурсу оприлюднюється  оголошення у засобах масової інформації про проведення конкурсу із визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому та нежитловому фонді, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
2.2. Оголошення про проведення конкурсу із надання житлово-комунальних послуг у житловому та нежитловому фонді, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Одеси, повинно містити наступні відомості:
          1) найменування, місцезнаходження Організатора конкурсу; 
          2) перелік послуг; 
          3) прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу; 
          4) способи,  місце  та  кінцевий  строк  подання  конкурсних 
пропозицій;
          5) місце, день та час  розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями. 
Конкурс може проводитися згідно з умовами, які не суперечать чинному законодавству України;
          6) спосіб отримання конкурсної документації;
          7) розмір плати за участь у конкурсі;
8) перелік житлових будинків.
2.3. Для участі у конкурсі учасники подають конкурсній комісії, утвореній Організатором, заяву встановленої форми та визначені цими Порядком та умовами документи.
2.4. Плата за участь у конкурсі становить 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату подання конкурсної пропозиції, яка вноситься на рахунок організатора конкурсу.
2.5. Фізична особа – суб'єкт підприємницької діяльності або юридична особа, яка бажає зареєструватися як учасник конкурсу, повинна надати:
  	- документ, який посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, їх повноваження;
          - нотаріально посвідчену копію свідоцтва про реєстрацію для                  учасників – фізичних осіб – осіб підприємницької діяльності;
          - нотаріально посвідчені копії установчих документів для учасників – юридичних осіб; 
          - довідку банківської установи про наявність рахунків учасника;
          - баланс підприємства (Форма № 1) та звіт про фінансові результати                       (Форма № 2);
          - документи, що підтверджують необхідний досвід виконання робіт;
          - документи про наявність у структурі суб’єкта господарювання необхідних служб (підрозділів);
           - документи про наявність у штаті суб’єкта господарювання необхідної кількості (відповідно до встановлених нормативів) працівників та фахівців;
          - документи про наявність матеріально-технічної бази (приміщень, обладнання, автотранспортних засобів, спецодягу та індивідуальних засобів захисту працівників тощо);
          - документи, що підтверджують наявність у складі суб’єкта господарювання диспетчерської служби (підрозділу), що в змозі цілодобово забезпечити споживачів інформацією щодо надання житлово-комунальних послуг;
           - документи, що підтверджують можливість забезпечити фінансування інвестиційних заходів в обсязі, передбаченому конкурсними умовами, що затверджуються конкурсною комісією;
           - план заходів (програму) щодо удосконалення рівня обслуговування споживачів на період дії договору про надання житлово-комунальних послуг.
 Усі учасники конкурсу надають зобов'язання відносно виконання умов конкурсу та додаткові зобов'язання відносно своєчасного та належного надання житлово-комунальних послуг споживачам.
 2.6. Відомості про учасників конкурсу, кількість учасників та пропозиції учасників стосовно умов конкурсу не підлягають розголошенню до визначення остаточного переможця.
 2.7. Після опублікування оголошення про проведення конкурсу Організатор організовує можливість попередньо ознайомитися з об’єктом, що пропонується на конкурс, усім особам, які бажають взяти участь у конкурсі.
 2.8. Прийом заяв на участь у конкурсі розпочинається з дня опублікування оголошення та припиняється на 30-й календарний день строку, встановленого п. 1.3 цих Порядку та умов.
 	 Прийом заяв на участь у конкурсі здійснюється за адресою Приморської районної адміністрації Одеської міської ради:  65039, м. Одеса, вул. Канатна, 134, тел. 392-103.
 Заяви про участь у конкурсі адресуються на ім’я голови конкурсної комісії.
2.9.  До початку проведення конкурсу кожен учасник ознайомлюється із Порядком проведення конкурсу, наявність якого повинна бути забезпечена шляхом розміщення у приміщенні департаменту міського господарства Одеської міської ради та публікації на офіційному сайті Одеської міської ради та у газеті «Одеський вісник».
2.10.  Переможець конкурсу визначається за рішенням конкурсної комісії згідно з умовами конкурсу та наданими учасниками конкурсу зобов'язаннями.  


 
3. Конкурсна комісія

3.1. Голова комісії у межах своєї компетенції:
- скликає засідання комісії;
- головує на засіданнях комісії;
- дає доручення членам комісії;      
- організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.
3.2. Голова комісії має вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення про призначення переможця конкурсу голоси розподілилися порівну.
3.3. Основними завданнями і функціями конкурсної комісії є:
- визначення терміну проведення конкурсу;
- уточнення та доповнення умов конкурсу;
- розгляд пропозицій учасників конкурсу;
- визначення зобов’язань учасників конкурсу;
- визначення переможця конкурсу;
- затвердження проекту договору із переможцем;
- складання протоколів;
- подання протоколу про визначення переможця конкурсу на затвердження виконавчому комітету Одеської міської ради.
3.4. Комісія визначає переможця за критеріями, встановленими цим Порядком.
 
4. Порядок проведення конкурсу

4.1. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання документа про створення конкурсної комісії та затвердження її складу.
4.2. Конкурсна комісія у 10-денний термін після її створення визначає термін проведення конкурсу.
4.3. Конкурсна комісія за згодою учасників конкурсу вправі витребувати від них додаткові документи.
4.4. Конкурсна комісія розглядає заяви учасників із доданими до них документами, визначеними в п. 2.4 цих Порядку та умов, та визначає склад учасників конкурсу.
Результати розгляду у письмовій формі доводяться до відома всіх заявників шляхом письмового повідомлення.
4.5. Учасники конкурсу подають безпосередньо конкурсній комісії                 до початку проведення конкурсу свої зобов'язання, визначені п. 2.4                                         (у т.ч. інвестиційні зобов’язання).
4.6. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин: 
          - учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією; 
          - конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації. 

4.7. Організатор конкурсу приймає рішення про відмову його учаснику в участі в конкурсі у разі: 
          - ліквідації учасника конкурсу, визнання його банкрутом або порушення проти нього справи про банкрутство; 
          - встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення. 
          4.8. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених пунктом 2.5 цього Порядку, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації. 
4.9. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, який може забезпечити надання послуг  відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки. 
 4.10. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. 
          Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні. 
4.11. Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсної комісії, на яке запрошуються всі його учасники або уповноважені ними особи. 
4.12. У разі коли у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, з ним укладається договір на надання послуг на строк, що не перевищує 12 місяців. 
4.13. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається протягом 3-х календарних днів усім учасникам конкурсу. 
Протокол засідання конкурсної комісії про визначення переможця конкурсу виноситься на чергове засідання виконавчого комітету Одеської міської ради для його затвердження.
4.14. Протягом 20-ти робочих днів з моменту затвердження протоколу засідання конкурсної комісії про визначення переможця конкурсу рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради між Організатором та переможцем конкурсу укладається договір про надання житлово-комунальних послуг.
4.15. Для укладання договору про надання житлово-комунальних послуг переможець конкурсу замовляє за власні кошти технічну та іншу документацію на визначені об’єкти житлового фонду.
4.16.  Якщо учасник конкурсу, який визнаний переможцем, відмовився від підписання договору, конкурс за рішенням конкурсної комісії оголошується таким, що не відбувся.
 
Керуюча справами                                                                          Т. Герасименко
                                                                	Додаток 4
                                                                	до рішення виконавчого комітету
                                                                	Одеської міської ради
                                                                	від
                                                                	№ 



СКЛАД
комісії з визначення переможця конкурсу на надання житлово-комунальних послуг у житловому та нежитловому фонді, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Одеси, розташованому                                       у Приморському районі


Орловський 
Анатолій Йосипович                 

-
голова комісії, заступник міського                   голови – директор департаменту міського господарства Одеської міської ради;

Шаламай                                    Кирило Іванович                       

-
заступник голови комісії, в.о. заступника міського голови;
Нікуляк  
Олександр Іванович                  
-
секретар комісії, директор                                     КП «ЖКС «Порто-Франківський».

Члени комісії:

Козловський 
Олександр Маркович                   
-
перший заступник директора департаменту міського господарства Одеської міської ради;



Лебедєв
Роман Сергійович                     
-
директор юридичного департаменту Одеської міської ради;

Пастушок  
Іван Михайлович                       

-
голова Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;
Шило 
Ігор Вікторович                          

-
директор департаменту економічного розвитку Одеської міської ради.


Керуюча справами                                                                          Т. Герасименко

Вик. Козловський

