Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення на закупівлю послуг
«Послуги з розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни)  меж населеного пункту м. Рахів Закарпатської області» (код за ДК 021:2015 (CPV): 71250000-5  Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги) на 2021рік, номер закупівлі UA-2021-06-15-003133-b
Правову основу землеустрою становлять HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80" \t "_blank" Конституція України, HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14" \t "_blank" Земельний кодекс України, закони України HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/353-14" \t "_blank" "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність", HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1699-14" \t "_blank" "Про планування і забудову територій",  Закон «Про землеустрій», інші закони України та інші нормативно-правові акти. Землеустрій здійснюється на підставі рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо проведення робіт із землеустрою. Таким чином, рішенням сесії міської ради від 15.04.2021року №175 надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту м.Рахів Закарпатської області.
Характеристика об’єкту надання послуг: місце розташування населеного пункту: м.Рахів. Площа населеного пункту згідно форми 6-зем (станом на 01.01.2016 року):524,1837 га . Згідно матеріалів Графічного встановлення меж міської ради народних депутатів, від 1991 р. площа земель населеного пункту становить 1226,4 га. Згідно Генерального плану міста Рахів, затвердженого рішенням 8 сесії восьмого скликання № 129 від 18 березня 2021 року Рахівської міської ради Рахівського району Закарпатської області площа населеного пункту м. Рахів передбачена 2200,0000 га .  Вихідні дані для надання послуги : експлікація земель в існуючих межах населеного пункту м. Рахів, Рахівської міської територіальної громади, Рахівського району, Закарпатської області.
    Основні етапи надання послуг з даної закупівлі:
6.1.	 Підготовчі роботи:
-	вивчення наявних матеріалів;
-	аналіз наявних архівних матеріалів, геодезичних, землевпорядних, облікових та топографічних робіт,  матеріалів містобудівної документації;
-	аналіз генерального плану населеного пункту;
-	аналіз інформації про землекористувачів та землевласників (згідно форми 6-зем).
6.2. Топографо-геодезичні роботи.
6.3. Складання проекту  землеустрою.
6.4. Погоджувальні роботи (у відповідності до ст. 186 Земельного кодексу України).
	6.5. Подання розробленого та погодженого проекту землеустрою  щодо встановлення (зміни)   меж населеного пункту м. Рахів Закарпатської області на проведення державної експертизи землевпорядної документації.
6.6. Внесення відомостей про встановлення меж населених пунктів до Державного земельного кадастру.
 Якість надання послуг визначена спеціальним законодавством.

      Для визначення очікуваної вартості закупівлі даних послуг було попередньо надіслано запити трьом землевпорядним організаціям  щодо кошторисної вартості послуг з метою визначення середньої ринкової ціни.
Ціна 1 - 270000,00грн;
Ціна 2 - 367850,60 грн;               Середня ціна складає  329283,53 грн.
Ціна 3 - 350000,00грн..

