ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС !
засідання районного конкурсного комітету з визначення автомобільних
перевізників на приміських автобусних маршрутах загального
користування, що не виходять за межі території району, утвореного
розпорядженням голови райдержадміністрації 12.08.2013 №228
Робочий орган – приватне підприємство «Мукачівське АТПП» спільно з
Свалявською районною державною адміністрацією оголошує проведення
засідання районного конкурсного комітету з визначення автомобільних
перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування,
що не виходять за межі території району.
Організатор перевезень – Свалявська районна державна адміністрація,
робочий орган – ПП «Мукачівське АТПП».
Конкурс проводиться відповідно до Закону України «Про автомобільний
транспорт», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах
загального користування» № 1081 від 03.12.2008 року, розпоряджень
Свалявської районної державної адміністрації 12.08.2013 № 228, 14.08.2013
№230.
Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції, обмеження
монополізму на ринку пасажирських перевезень та вибір на конкурсних засадах
юридичних або фізичних осіб, які спроможні забезпечувати належну якість
обслуговування перевезень пасажирів в районі.
Об’єктом конкурсу вважається кожний окремий приміський маршрут
загального користування, що не виходить за межі території району.
1. Об’єкти конкурсу і їх основні характеристики:
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УМОВИ
конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських
автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі
території району, затверджені розпорядженням голови Свалявської
районної державної адміністрації 14.08.2013 №230
1. Районна державна адміністрація реалізує свої повноваження з
організації пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах
загального користування, які не виходять за межі території району (далі Організатор).
2. Організатор, робочий орган і конкурсний комітет під час підготовки
та проведення засідань конкурсного комітету керується постановою Кабінету
Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 „Про затвердження Порядку
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті
загального користування”.
3. При визначенні переможця конкурсу, конкурсним комітетом
враховуються такі умови:
3.1. Не менше одного автобусу для обслуговування автобусного
маршруту загального користування, що не виходить за межі території району,
пасажиромісткістю не менше 9 чоловік, класом, технічним та екологічними
показниками, які відповідають пункту 3.11 цих умов, зареєстрованих на
відповідного автомобільного перевізника згідно з чинним законодавством
(підтверджуючим є наявність ліцензійних карток на всі транспортні засоби) та
які не використовуються на інших маршрутах.
3.2. Наявність (у кількості не менше нормативу), характеристика та
кількість резервних автобусів для заміни рухомого складу на автобусних
маршрутах загального користування у разі виходу їх з ладу.
3.3. Наявність виробничої бази (власної чи орендованої).
3.4. Підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого
складу.
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3.5. Контроль технічного стану транспортних засобів перед виїздом.
3.6. Виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та
ремонту транспортних засобів.
3.7. Якість роботи автомобільного перевізника на приміських
автобусних маршрутах (регулярність виконання рейсів, скарги (подяки)
громадян), якщо він працював на них раніше.
3.8. Наявність інвестицій (кредитів) на придбання нового рухомого
складу.
3.9. Робота на маршруті у звичайному режимі руху.
3.10. Забезпечення дотримання умов галузевої та регіональної угод з
оплати праці найманих працівників.
3.11. Відповідність транспортних засобів:
вимогам Правил надання послуг пасажирського автомобільного
транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
18
лютого 1997 року № 176, безпеці руху, охороні праці та екології, класифікації
згідно з підпунктом 4.1.3. Порядку визначення класу комфортності автобусів,
сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху (клас І, ІІ,
ІІІ), затвердженого наказом Мінтрансзв’язку України від 12 квітня 2007 року
№ 285:
належному технічному і санітарному стану (наявність відповідного
сертифікату, комплектація транспортних засобів відповідно до вимог Правил
дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10
жовтня 2001 року №1306, термін їх експлуатації - на внутрішньорайонних
маршрутах не більше 15 років).
4. Перевага, при визначенні переможця конкурсу, у разі коли учасники
конкурсу набрали однакову кількість балів, надається перевізнику, який має:
транспортний засіб, обладнаний пристроєм для перевезення людей з
особливими потребами;
досвід роботи, пов’язаний з відповідним видом перевезення,
нижчий рівень тарифів або вартості послуг.
5. Умови конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального
користування, що не виходять за межі району, є обов'язковими для конкурсного комітету та
його учасників.

У конкурсі щодо визначення автомобільного перевізника можуть
брати участь претенденти:
1. Які мають ліцензію на право надання послуг з перевезення пасажирів
автомобільним транспортом, на законних підставах використовують у
достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу.
2. Які мають достатню кількість автобусів для виконання перевезень, що
відповідають умовам конкурсу, за класом та пасажиромісткістю, наявність
характеристики та кількість резервних автобусів для заміни рухомого складу в
разі виходу техніки з ладу (10 відсотків для приміського сполучення).
3. Наявність транспортних засобів пристосованих для перевезення осіб з
обмеженими фізичними можливостями (по можливості).
Забороняється використання перевізниками автобусів переобладнаних з
вантажних транспортних засобів без відповідних сертифікатів
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4. Відповідають вимогам, у статті 34 Закону України “Про автомобільний
транспорт”:
- виконують вимоги законодавчих і нормативно-правових актів України в
галузі транспорту;
- утримують транспортні засоби в належному технічному і санітарному
стані та забезпечують їх зберігання відповідно до законодавства;
- забезпечують контроль технічного і санітарного стану транспортних
засобів перед виїздом на маршрут;
- Забезпечують проведення медичного контролю стану здоров’я водіїв;
- організовують проведення періодичного навчання водіїв методам надання
першої медичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод;
- забезпечують умови праці та відпочинку водіїв згідно з вимогами
законодавства;
- забезпечують стажування та інструктажу водіїв у порядку, визначеному
центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту;
- забезпечують безпеку дорожнього руху;
- забезпечують водіїв відповідною документацією на перевезення
пасажирів;
- автомобільні перевізники з кількістю транспортних засобів десять і
більше організовують підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів
автомобільного транспорту, діяльність яких пов’язана з наданням послуг
автомобільного транспорту, у термін один раз на п’ять років, а з питань безпеки
перевезень, охорони праці та пожежної безпеки – у термін один раз на три роки
в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань
автомобільного транспорту.
5. Забезпечують виконання вимог законодавства з питань охорони праці;
6. Строк експлуатації автобусів не повинен перевищувати десяти років(з
дати випуску транспортного засобу) на день оголошення конкурсу.
7. Здійснюють перевезення пільгових категорій пасажирів безкоштовно.
8. Забезпечують належний рівень заробітної плати водіям.
9. У разі відсутності в перевізників-претендентів автобусів, що
відповідають умовам конкурсу, вони мають право подавати до конкурсного
комітету заяву на участь у конкурсі та
документи, що містять
характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує
використовувати на даному маршруті, а також інвестиційний проектзобов'язання
щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на
визначений період до п'яти років.
10. У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що
відповідають умовам конкурсу, конкурс проводиться серед претендентів, які
пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають
вимогам безпеки, але не відповідають умовам конкурсу за класом,
пасажиромісткістю, параметрами
комфортності, з урахуванням поданих
інвестиційних проектів-зобов'язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть
повністю відповідати всім вимогам, у термін до п'яти років.
До участі в конкурсі не допускаються претенденти які:
- подали до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи, чи
не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;
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- визнані банкрутами, або щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство (за винятком того, стосовно якого проводиться процедура санації),
або який перебуває у стані ліквідації;
- не відповідає вимогам ст. 34 Закону України «Про автомобільний
транспорт»;
- не мають достатньої кількості транспортних засобів для виконання
перевезень згідно умов конкурсу та кількості резервних транспортних засобів (
10 відсотків для приміських маршрутів);
- Мають несплачені штрафні санкції, накладені Укратрансінспекцією, або
водії, які мають несплачені штрафи і неоскаржені в судовому порядку, що були
накладені не пізніше як за 20 днів до дати проведення конкурсу;
- Подали конкурсну пропозицію, що не відповідає умовам конкурсу, крім
випадків передбачених ч. 3 ст. 44 Закону України «Про автомобільний
транспорт».
Подання документів для участі у конкурсі:
Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об'єкт
конкурсу окремо заяву і такі документи:
1) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців;
2) нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень
пасажирів (може
подаватися в одному примірнику, якщо перевізникпретендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному
засіданні);
3) перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на
автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з
відміткою "з місцем водія/без місця водія"), VIN-коду транспортного засобу,
державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;
4) копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до
використання на автобусному маршруті;
5) документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, , із
зазначенням дати проведення конкурсу;
6) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових
реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на
маршруті;
7) копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за
умови проведення санації);
8) перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з
обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на
автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;
9) анкету до заяви про участь в конкурсі;
10) копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу,
нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з
них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали.;
11) конкурсні пропозиції щодо умов обслуговування пасажирів;
12) наявність та характеристика виробничої бази ( приміщень) по
підтриманню належного технічного та санітарного стану рухомого складу,
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умови контролю технічного стану і медичного контролю за здоров’ям водіїв
перед виїздом на маршрут;
13) наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, транспортного
законодавства, ліцензійних умов.
Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються,
підписуються
уповноваженою
особою
перевізника-претендента
та
скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.
Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у
двох закритих конвертах (пакетах):
- конверт (пакет) з позначкою "N 1", який містить документи для участі в
конкурсі.
- конверт (пакет) з позначкою "N 2", який містить документи з інформацією
про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент. (
відкривається під час засідання конкурсного комітету).
Документи на конкурс подаються до Свалявської районної державної
адміністрації (робочому органу) за адресою: м. Свалява, площа Головна, 1. каб.
417, Контактні телефонии: (03134) 2 14 57; 050-140-79-89; 050-942-44-09 з
10:00 до 17:00.
Відповідальна особа за прийом документів – Балога Іван Васильович
(робочий орган - ПП «Мукачівське АТПП»)
Умови конкурсу, заяви, анкети додаються.
5. Для довідок з питань проведення конкурсу та інформації про об’єкт
конкурсу звертатись по телефону (03134) 2 14 57; 050-140-79-89; 050-942 -44-09
з 10:00 до 17:00.
6. Термін подачі документів 30 календарних днів з моменту
опублікування данного оголошення в засобах масової інформації, до 18:00
23.12.2013 року.
7. Розмір плати за участь в конкурсі встановлено в розмірі 2992,0 грн
згідно
з
кошторисом,
затвердженим
розпорядженням
голови
райдержадміністрації 07.11.2013 №319.
Кошти перераховувати:
Приватбанк ПП «Мукачів - АТПП» ЕДПРОУ/ДРФО 34563764
Закарпатське РУ МФО 312378 р/р 26006053907123.
Призначення платежу: за участь в конкурсі з визначення автомобільних
перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування,
що не виходять за межі території Свалявського району (дата проведення
конкурсу).
Перевізник – претендент, який бере участь в конкурсі вносить плату за
кожний об'єкт конкурсу (маршрут) окремо.
Перевізникам – претендентам, які не стали переможцями конкурсу або не
допущені до участі в конкурсі плата за участь у конкурсі не повертається.
8. Проведення конкурсу відбудеться «15» січня 2014 року о 10 годині
к.ч. в приміщенні малого залу адмінбудівлі Свалявської райдержадміністрації
за адресою: м. Свалява, площа Головна, 1. каб. № 204.
Робочий орган – ПП «Мукачівське АТПП»

