Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення на закупівлю послуг
«Послуги по обслуговуванню мереж вуличного освітлення Рахівської міської територіальної громади» (код за ДК 021:2015 (CPV): 50230000-6 - Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги), номер закупівлі UA-2022-02-07-008973-b
 З метою належного освічення вулиць, громадських місць та культурних заходів, що очікуються на території Рахівської міської територіальної громади виникла необхідність у проведенні закупівлі цих послуг, а саме: Послуги по обслуговуванню мереж вуличного освітлення Рахівської міської територіальної громади» (код за ДК 021:2015 (CPV): 50230000-6 - Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги) на 2022рік.(закупівля оголошена вдруге, оскільки перша закупівля не відбулась через відсутність тендерних пропозицій)
 Оскільки даний вид послуг є дещо специфічним за своєю характеристикою, тому чітко спланувати на бюджетний рік види робіт, кількісні показники затрат матеріальних і людських ресурсів тощо, що будуть в основі калькулювання вартості наданих послуг є неможливим. Тому оголошуючи про проведення даної закупівлі за основу взято розмір бюджетного призначення з врахуванням  аналізу попередніх років по отриманню цієї послуги. Очікуваний перелік робіт, послуг та обсяг матеріальних затрат є орієнтовний, і може корегуватися в залежності від потреб громади та ситуацій, що можуть скластися. Отже, в бюджеті Рахівської міської ради заплановано закупити послуг по обслуговуванню мереж вуличного освітлення відповідної громади в обсязі 400тис.грн.(з врахуванням ПДВ).
 Покращення якості вуличного освітлення та громадських місць, культурних заходів та міроприємств можна досягнути шляхом впровадження сучасних енергоефективних світильників, системи дистанційного керування ними та системи моніторингу робочого стану світильників в процесі їх роботи. Всі технічні рішення, пов’язані з технічним переоснащенням системи освітлення, включають в себе заходи по заміні існуючих світильників на більш енергоефективні з вмонтованими системами керування світловим потоком і базуються на вимогах діючих нормативних документів, правил та регламентів      ( зокрема ДБН В.2.5-28-201Х, ДСТУ3587-97, ДБН В.2.3-5-2001 , наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 21.08.2008р. №253  тощо). Окрім заміни лампочок у зв’язку з запровадженням енергоефективності та заощадження витрат на утримання вуличного освітлення, також можуть виникнути інші технічні моменти (поломки, пошкодження та безпосередньо планові обстеження та обслуговування мережі вуличного освітлення з метою належного, безпечного, якісного функціонування електроустановок та обладнання, що їх доповнює або є їх невід’ємною складовою). 


