ПРОЕКТ

Про організацію та проведення відкритого міського конкурсу з визначення кращого проекту з енергоефективної модернізації системи зовнішнього освітлення міста Одеси  


Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 року № 2137 «Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів», з метою забезпечення належного утримання, функціонування та збереження освітлювальних приладів на території об’єктів благоустрою, впровадження енергозберігаючих технологій та відповідного обладнання виконавчий комітет Одеської міської ради  

ВИРІШИВ: 

 	1. Провести у 2017 році відкритий міський конкурс з визначення кращого проекту з енергоефективної модернізації системи зовнішнього освітлення міста Одеси.

 	2. Затвердити умови та програму відкритого міського конкурсу                        з визначення кращого проекту з енергоефективної модернізації системи зовнішнього освітлення міста Одеси  (додаток 1).

 	3. Затвердити склад журі відкритого міського конкурсу з визначення кращого проекту з енергоефективної модернізації системи зовнішнього освітлення міста Одеси  (додаток 2).

 	4. Департаменту міського господарства Одеської міської ради виступити замовником відкритого міського конкурсу з визначення кращого проекту з енергоефективної модернізації системи зовнішнього освітлення міста Одеси.

 	5. Департаменту фінансів Одеської міської ради передбачити видатки у бюджеті міста Одеси на 2017 рік на заохочення переможців відкритого міського конкурсу з визначення кращого проекту з енергоефективної модернізації систем зовнішнього освітлення міста Одеси у сумі                                     18 000 (вісімнадцять тисяч) грн.

 	6. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити висвітлення відкритого міського конкурсу з визначення кращого проекту з енергоефективної модернізації систем зовнішнього освітлення міста Одеси у засобах масової інформації та на офіційному сайті Одеської міської ради. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.



Міський голова                                                          			Г. Труханов


Керуюча справами                                                               		О. Оніщенко
 

	


Вик.: Козловський 
         (Дехтяренко 705-48-81)
 
 
























Додаток 1
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради
від 
№ 


УМОВИ ТА ПРОГРАМА
відкритого міського конкурсу з визначення кращого проекту з енергоефективної модернізації системи зовнішнього освітлення міста Одеси

1. Замовник відкритого міського конкурсу з визначення кращого проекту з енергоефективної модернізації системи зовнішнього освітлення міста Одеси (далі – Конкурс) – департамент міського господарства Одеської міської ради. 

2. Конкурс проводиться в один тур. 
Мета Конкурсу – розробка основних напрямків та технічних рішень з енергоефективної  модернізації системи зовнішнього освітлення міста Одеси.

3. Конкурс починається не раніше ніж за місяць до визначеної                          в оголошенні дати  початку його проведення.
Оголошення про проведення Конкурсу оприлюднюється у друкованих  засобах масової інформації і закінчується першого вівторка неділі, що настає за днем спливу чотиримісячного строку з дати початку проведення Конкурсу. 
   
4. У Конкурсі можуть брати участь проектні організації, вищі навчальні заклади, авторські колективи інженерів, науковців. До авторських колективів можуть залучатись фахівці інших суміжних галузей, що мають досвід виконання аналогічних робіт. Учасники Конкурсу повинні відповідати наступним вимогам:
- профільна вища технічна освіта в галузі електротехніки, електротехнологій та електромеханіки рівня, не нижчого, ніж «спеціаліст»; 
- наявність науково-технічного ступеня (у пріоритеті);
- досвід роботи в профільних проектних, монтажних або наукових закладах не менше 5 років; 
- досвід роботи на керівних посадах (у пріоритеті); 
- досвід роботи в державних закладах (у пріоритеті);
- членство в профільних галузево-технічних об'єднаннях, академіях, асоціаціях тощо;    
- проходження навчання в галузі енергозбереження, енергоменеджменту, енергетичного аудиту в навчальних центрах України або держав Європейського Союзу (з документальним підтвердженням);
- наявність профільних наукових або науково-методичних робіт                         (у пріоритеті);
- досвід виконання енергетичних аудитів для підприємств комунального підпорядкування Одеської області;
- досвід виконання дослідних робіт у галузі електропостачання або  енергозбереження на профільних підприємствах України в якості керівника або виконавця (достатньо для одного з виконавців, з документальним підтвердженням);
- досвід виконання спільних технічних робіт у галузі електропостачання або  енергозбереження з профільними закордонними організаціями та підприємствами держав Європейського Союзу в якості керівника або виконавця (достатньо для одного з виконавців,                                      з документальним підтвердженням);
- знання іноземної мови не нижче міжнародного рівня В2 (достатньо для одного з виконавців, з документальним підтвердженням).
 	До конкурсантів можуть долучатись фахівці інших галузей, що мають досвід зі створення об’єктів благоустрою. 
 
5. Учасники Конкурсу мають надати секретарю журі Конкурсу письмову заяву про намір взяти участь у Конкурсі. Реєстраційний внесок не сплачується. Учасники Конкурсу за попередньою домовленістю із секретарем журі Конкурсу (понеділок, вівторок, четвер з 09.00 до 16.00,               тел. 705-48-60, м. Одеса, вул. Успенська, 83/85, 1-й поверх, зал засідань) можуть отримати вихідні дані та необхідну інформацію.
 
6. Конкурсна документація включає умови і програму Конкурсу. Конкурсна документація надається в паперовому вигляді і є однаковою для всіх учасників Конкурсу. У разі необхідності внесення змін до конкурсної документації секретар журі Конкурсу повідомляє про це всіх його учасників, а також про порядок і терміни отримання додаткової інформації.

7. У конкурсному проекті технічного завдання необхідно розкрити основні напрямки та технічні рішення з енергоефективної модернізації системи зовнішнього освітлення міста Одеси, а саме: аналіз поточного стану системи зовнішнього освітлення; підвищення техніко-економічних показників функціонування системи зовнішнього освітлення із забезпеченням відповідності якості освітлення діючій нормативно-технічній документації; соціальні та екологічні аспекти модернізації системи зовнішнього освітлення.

8. Обов’язковий склад матеріалів конкурсного проекту:
- матеріали, що підтверджують відповідність кваліфікації виконавців необхідним вимогам;
- проект технічного завдання для виконання науково-технічної роботи з розробки основних напрямків та технічних рішень з енергоефективної модернізації системи зовнішнього освітлення міста Одеси;
- коротка пояснювальна записка із роз’ясненням змісту основних пунктів проекту технічного завдання.

	9. Кваліфікаційні вимоги та документи для підтвердження відповідності учасника критеріям якості продукції для світлодіодних вуличних світильників:

№
з/п
Кваліфікаційні критерії
Параметри
Перелік підтверджуючих документів
1.
Наявність документального підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів/проектів
Не менше                                  2-х виконаних на території України проектів у наявності
Довідка з переліком виконання учасником аналогічних проектів з вуличного освітлення в Україні та копії договорів з актами приймання
2.
Наявність у відкритому доступі бази фотометричних даних на світильники у форматі .ies або .ltd для світлотехнічного моделювання
Файли у форматі .ies або .ltd
Довідка від виробника про наявність фотометричних даних на запропонований світильник з посиланням на відкритий електронний ресурс
3.
Наявність серійного виробництва вуличних світильників одного модельного ряду з різними світловими потужностями та типорозмірами, з єдиним конструкторсько-дизайнерським рішенням
Не менше                                  2-х різних типорозмірів одного модельного ряду
Сертифікат серійного виробництва, технічні умови, довідка про наявність власної матеріально-технічної бази, специфічного обладнання та досвідченого персоналу, сертифікат системи якості на виробництві
4.
Світлова ефективність світильника, Лм/Вт
Не менше 115
Протокол випробувань світильника від атестованої лабораторії України або Європейського Союзу
5.
Тип кривої світла у повздовжній площині 
Згідно зі специфікацією актуального проекту або розрахунку освітленості
Технічний паспорт на світильник, розрахунки або візуалізація освітленостей
6.
Ступінь захисту оптичного блоку вуличного світильника 
  Не менше ІР-65
Протокол випробувань світильника від атестованої лабораторії України або Європейського Союзу
7.
Забезпечення протидії випадінню роси в оптичному блоці при роботі світильника    у всьому експлуатаційному діапазоні температур середовища
  Мінімальний об’єм повітря                                     у світловипромінюючому модулі або наявність
  атмосферного клапана
Технічний паспорт на світильник та зовнішній огляд світильника
8.
Ремонтопридатність
  Поточний ремонт, відновлення та модернізація світильника або його складових частин без застосування спеціалізованого інструмента, обладнання, пристроїв, матеріалів силами персоналу користувача без спеціального навчання
Паспорт світильника, інструкція користувача
9.
Температурний діапазон експлуатації світильників                     Та, оС
Від -40 до +45

Технічний паспорт на світильник
10.
Гарантійний термін на світильник
Не менше 5 років, гарантійний строк не може перевищувати періоду спеціалізованої галузевої діяльності юридичної особи виробника
Технічний паспорт на світильник та лист від заводу-виробника з печаткою
11.
Сертифікація виробництва компанії-виробника
ISO9001
Наявність відповідного діючого сертифіката 
    
10. Технічні характеристики і вихідні дані про світильники, що використовуються комунальним підприємством електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло»:

№
з/п
Показник
Тип світильника, дані показника


ЖКУ із захисним склом з натрієвою лампою
ЖСУ із захисним склом з натрієвою лампою


70 Вт
100 Вт
150 Вт
250 Вт
400 Вт
70 Вт
150 Вт
250 Вт
1.
Номінальна потужність лампи (загальна кількість світильників –  44610 шт.)
24424
6
7176
9550
518
306
2074
556
2.
Патрон 
Е27
Е40
Е40
Е40
Е40
Е27
Е40
Е40
3.
Напруга мережі
220 В + 10%
4.
Номінальна частота мережі
50 Гц
5.
Матеріал корпусу
Сталевий прокат
6.
Матеріал для відбивача
Листовий світлотехнічний алюміній
7.
Максимальний коефіцієнт використання по освітленості
0,35
8.
Тип кривої сили світла
Широка осьова
напівширока
9.
Сила удару для захисного скла
6 Дж
10.
Ступінь стійкості антикорозійного покриття до корозійної агресивної атмосфери
4 
11.
Товщина покриття для гвинтів і гайок
9 мкм
12.
Гвинтові з'єднання
Відповідає ДСТУ
13.
Патрон різьбовий для ламп
Є-40 
14.
Вібраційне навантаження
В діапазоні частот 10-100Гц з прискоренням 1,0g.
15.
Засліплюючий ефект
Відповідає ДСТУ
16.
Згинальний момент для вузла кріплення світильника
256 н.м протягом 1 хвилини послідовно в горизонтальній і вертикальній площинах
17.
Крутний момент для вузла кріплення світильника
Прикладений до площини, перпендикулярної до його вісі, за годинниковою і проти годинникової стрілки  протягом                 1 хвилини
18.
Вплив вітрового навантаження
0,340 кН

19.
Коефіцієнт корисної дії
Не менше  0,7
20.
Коефіцієнт посилення
6
21.
Коефіцієнт використання по освітленості проїжджої частини при співвідношенні висоти опори до ширини дороги 1 до 1
0,4
22.
Дроти для внутрішнього монтажу
Термостійкі, з кремнійорганічною ізоляцією ПРКА перетином 0,75 кв.м
                      
11. Матеріали конкурсного проекту можуть надаватися українською та/або російською мовою.

12. Учасники Конкурсу за бажанням можуть надати додаткові проектні матеріали, що розкривають творчу ідею (макет, відеопрезентація тощо). 
 
13. Конкурсні проекти надаються авторами анонімно під девізом у формі шестизначного числа, яке необхідно зазначити у верхньому правому куті перших сторінок усіх матеріалів проекту. Інформація про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, контактна адреса і телефон, фах, а також вказівка щодо розподілу можливої премії між членами авторського колективу, завірена їх підписами, банківські реквізити для перерахування можливої премії) подається в запечатаному конверті з таким самим девізом. 
 
14. Матеріали конкурсних проектів учасники Конкурсу надають секретарю журі. Прийом конкурсних проектів припиняється о 16.00 першого вівторка неділі, що настає за днем спливу тримісячного строку з дати початку проведення Конкурсу. 
  
15. Конкурс вважається таким, що відбувся, у разі надання до журі Конкурсу не менше 3-х проектів.

16. Журі Конкурсу приймає рішення щодо визначення кращих проектів і призначення премій у строк до 17.00 першого вівторка неділі, що настає за днем спливу чотиримісячного строку з дати початку проведення Конкурсу. 
   
17. Конкурсні проекти, що здобудуть три перших місця, залишаються у власності організатора Конкурсу. Друковані матеріали усіх інших проектів можуть бути повернені авторам у місячний термін після прийняття рішення журі Конкурсу. Після вказаного терміну організатор Конкурсу не несе відповідальність за збереження проектів, що не відібрані авторами.

18. Для нагороди авторів кращих конкурсних проектів передбачені грошові премії: 
- перша премія 	– 10 000 грн; 
- друга премія 	–   5 000 грн; 
- третя премія 	–   3 000 грн.

19. Виплата премій за кращі проекти здійснюється обов’язково, незалежно від рішення журі і організатора Конкурсу щодо подальшого використання проектів. Виплата премій здійснюється з урахуванням податків, що передбачені чинним законодавством України, безготівково, на банківські рахунки переможців Конкурсу.

20. Фізичні та юридичні особи запрошуються до участі у якості інвесторів Конкурсу для нагороди переможців, відзначення проектів додатковими призами та преміями, а також для інвестування робіт з енергоефективної  модернізації систем зовнішнього освітлення міста Одеси. Такі заохочення не звільняють організатора Конкурсу від виплати премій,  визначених пунктом 18 цього додатка.

21. Голова журі Конкурсу та його заступник обираються на першому засіданні журі Конкурсу шляхом таємного голосування простою більшістю голосів. Рішення журі приймає за підсумками відкритого голосування більшістю голосів. Секретар журі Конкурсу не бере участь у голосуванні.                       У спірних випадках голосування голова журі має право подвійного голосу. 
 
22. Члени журі Конкурсу не мають права розголошувати будь-які відомості, пов’язані з розглядом проектів і присудженням премій. Рішення журі є остаточним і не може бути змінено, в тому числі й замовником Конкурсу. 

23. Засідання журі Конкурсу вважається правомочним за умови участі     у ньому не менше двох третин його складу. Журі приймає рішення стосовно кожного з проектів окремо і розпочинає з присудження першої премії. 
Рішення приймаються простою більшістю голосів шляхом 
відкритого або таємного голосування.  
У разі рівного розподілу голосів, поданих за конкурсний проект,  голова журі Конкурсу має право вирішального голосу.

           24. Підсумки Конкурсу оформляються протоколом, який містить  оцінку конкурсних проектів та рекомендації щодо їх використання, обгрунтування прийнятого рішення або причин відхилення конкурсних проектів від розгляду, інші міркування журі. Протокол підписується 
головою та секретарем журі. Рішення журі Конкурсу про розподіл премій підписується усіма його членами, що брали участь у засіданні. Зазначені документи передаються замовнику Конкурсу у тижневий термін з дати підбиття підсумків. Після підбиття підсумків Конкурсу розкриваються  конверти з девізами тільки тих конкурсних проектів, які отримали премії.  Конверти розкриває після підписання рішення журі секретар Конкурсу                 у присутності голови та не менш як двох членів журі. 

25. Журі Конкурсу оголошує рішення про визначення кращих проектів  о 15.00 п’ятниці поточної неділі, якої було прийнято рішення щодо визначення кращих проектів і призначення премій, за адресою: м. Одеса,        вул. Успенська, 83/85, 1-й поверх, зал засідань, та у засобах масової інформації. На процедуру оголошення рішення запрошуються всі учасники Конкурсу.

26. Переможець Конкурсу має пріоритетне право на подальшу  реалізацію його конкурсного проекту і запрошується для виконання відповідних робіт з укладанням угоди (договору, контракту) у порядку, встановленому чинним законодавством України, щодо енергоефективної  модернізації систем зовнішнього освітлення міста Одеси.
 
27. Матеріали кращих конкурсних проектів оприлюднюються на офіційному сайті Одеської міської ради та у засобах масової інформації. 
 
28. Умови та програма Конкурсу погоджуються з місцевою державною 
адміністрацією, виконавчим органом місцевої ради та місцевою 
організацією Національної спілки архітекторів, а також членами журі Конкурсу. 
 



Керуюча справами                                                                            	О. Оніщенко













Додаток 2
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради
від 
№ 


СКЛАД ЖУРІ 
відкритого міського конкурсу з визначення кращого проекту з енергоефективної модернізації системи зовнішнього освітлення міста Одеси


Федорова Е.А.
-
секретар журі, начальник відділу комунального господарства департаменту міського господарства Одеської міської ради.



Члени журі:

Агуца С.В.
-
заступник директора департаменту міського господарства Одеської міської ради;

Греков О.С.
-
член правління Одеської обласної організації Національної спілки архітекторів України            (за згодою);

Єрохіна Н.О.
-
член Одеської обласної організації Національної спілки архітекторів України            (за згодою);

Іваницький О.В.
-
голова постійної комісії Одеської міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій (за згодою);

Мостовських Н.І.
-
начальник управління благоустрою та екологічної безпеки департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради;

Прейгер Н.А.
-
заступник директора департаменту міського господарства Одеської міської ради;



Прокопець О.В.
-
директор комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло»;

Радулов Д.Д.
-
директор департаменту економічного розвитку Одеської міської ради;

Рижкевич О.С.
-
головний спеціаліст відділу житлової політики, тарифів та енергозбереження департаменту розвитку інфраструктури                 та житлово-комунального господарства Одеської обласної державної адміністрації (за згодою).
 



Керуюча справами                                                                             О. Оніщенко


















