ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
_____________№_______
УМОВИ
проведення конкурсу для визначення на конкурсних засадах
підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з
організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань
конкурсного комітету для визначення автомобільних перевізників на
приміських автобусних маршрутах загального користування, які не
виходять за межі території Нововодолазького району

1. Умови конкурсу розроблені відповідно до Закону України «Про
автомобільний транспорт» та постанови Кабінету Міністрів України від
03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального
користування» та визначають процедуру підготовки та проведення
конкурсу для визначення на конкурсних засадах підприємства (організації)
для здійснення функцій робочого органу з організації забезпечення і
підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету для
визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних
маршрутах загального користування, які не виходять за межі території
Нововодолазького району (далі – конкурс).
2. Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах
підприємства (організації), що спроможне забезпечити належну підготовку
матеріалів при проведенні конкурсу, перевірку достовірності одержаної від
перевізника-претендента інформації, підготовку паспортів автобусних
маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між
організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу.
3. Об’єктом конкурсу є виконання функцій з підготовки матеріалів
щодо умов конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних
пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцем конкурсу та інших
матеріалів.
4. Організатор розміщує не пізніше ніж за 30 днів до початку
конкурсу в засобах масової інформації оголошення про проведення
конкурсу та його умови.
5. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), що
мають фахівців у галузі автомобільного транспорту, матеріальні ресурси та
технології, а також досвід роботи не менше як три роки з питань
організації пасажирських перевезень.
6. Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації),
які надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку
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транспортних послуг, пов’язану з перевезенням, представляють інтереси
окремих автомобільних перевізників.
7. Для участі у конкурсі претендент подає секретарю конкурсного
комітету:
- заяву на участь у конкурсі на визначення робочого органу за
формою, визначеною згідно з додатком до Умов проведення конкурсу;
- завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства
(організації);
- завірену копію Статуту (Положення) підприємства (організації);
- завірені копії документів, що підтверджують наявність фахівців у
галузі автомобільного транспорту та їх освіту;
- довідку про матеріально-технічне забезпечення.
8. Конкурс є відкритим для всіх претендентів, які відповідають
вимогам, що передбачені Умовами.
Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке
за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає Умовам конкурсу.
Рішення про результат конкурсу приймається конкурсним комітетом
на закритому засіданні в присутності не менше половини його складу
відкритим голосуванням простою більшістю голосів.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого
на засіданні конкурсного комітету. Переможець конкурсу оголошується на
відкритому засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього всіх
претендентів.
9. Якщо конкурс не відбувся через відсутність бажаючих узяти участь,
замовник проводить новий конкурс. В разі участі в конкурсі тільки одного
претендента, переможцем конкурсу може бути визначений цей претендент.
10. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможцем
конкурсу оформляється протоколом, який підписують всі члени Комітету,
які взяли участь у голосуванні.
11. Організатор з переможцем конкурсу укладає договір про
виконання функцій робочого органу. Строк дії договору встановлюється за
домовленістю між організатором та робочим органом, але не більше, як на
три роки.
12. Неврегульовані
організатором
спори
розв’язуються
у
встановленому законодавством порядку.
Керівник апарату районної
державної адміністрації
Цимбал 4 21 08

О.М. Товстик

