ОГОЛОШЕННЯ
Новоушицька районна державна адміністрація (далі Організатор) оголошує конкурс на
визначення робочого органу – підприємства (організації) для здійснення функцій по організації
проведення конкурсів з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального
користування, що не виходять за межі Новоушицького району.
Об’єктом конкурсу є діяльність претендента, що забезпечить належне організаційне
забезпечення і підготовку матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення
конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних
маршрутах загального користування, що не виходять за межі Новоушицького району, їх аналіз та
оцінку відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовку
паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між
організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу.
Умови конкурсу.
У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які відповідають вимогам, що
встановлені статтею 44 Закону України "Про автомобільний транспорт", Постановою Кабінету
Міністрів України від 03.12.2008 р. № 1081, умовам проведення конкурсу та мають:
1. кваліфікованих фахівців у галузі пасажирського автомобільного транспорту;
2. досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень;
3. необхідне матеріально-технічного забезпечення для підготовки матеріалів для проведення
засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним
транспортом на автобусних маршрутах загального користування, їх аналізу та оцінки відповідності
конкурсних пропозицій перевізників-претендентів умовам конкурсу, підготовки паспортів
автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та
автомобільним перевізником - переможцем конкурсу;
4. власне (або орендоване в установленому законодавством порядку) приміщення для
організації роботи (виконання функцій) робочого органу;
5. досвід з організації або проведення досліджень на ринку пасажирських перевезень.
6. місцезнаходження претендента – територія Хмельницької області.
Не допускаються до участі у конкурсі підприємства (організації), які:
1. перебувають в процесі припинення юридичної особи відповідно до вимог чинного
законодавства України;
2. визнані в установленому порядку банкрутами або щодо яких порушено справу про
банкрутство в порядку, встановленому чинним законодавством України;
3. подали для участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;
4. не мають фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських
перевезень;
5. не мають відповідного матеріально-технічного забезпечення;
6. надають послуги з перевезень;
7. провадять діяльність на ринку транспортних послуг;
8. представляють інтереси окремих автомобільних перевізників;
9. мають заборгованість з податкових платежів та відрахувань до державних цільових фондів;
10. мають заборгованість із виплати заробітної плати;
11. не мають власного чи орендованого приміщення;
12. подали для участі у конкурсі неправильно оформлені документи або після передбаченого в
оголошенні про проведення конкурсу терміну.
Для участі в конкурсі претендент подає Організатору такі документи:
1. заяву про участь у конкурсі за зразком;
2. виписку (або витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців;
3. копію статуту (положення), завірену відповідно до вимог чинного законодавства України;
4. довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості з податкових платежів та
відрахувань до державних цільових фондів;
5. довідку про стан заборгованості із виплати заробітної плати за підписом керівника та
головного бухгалтера;
6. копію договору оренди чи свідоцтва про право власності на приміщення;

7. довідку, про наявність матеріально-технічного забезпечення в довільній формі за підписом
керівника;
8. довідку, яка підтверджує відповідність та наявність кваліфікованих фахівців у галузі
пасажирського автомобільного транспорту та досвід роботи претендента не менше трьох років з
питань організації пасажирських перевезень;
9. довідку з Управління Укртрансбезпеки в Хмельницькій області про відсутність (наявність)
ліцензії на право провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення
пасажирів автомобільним транспортом;
10. документ, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації).
11. розрахунок собівартості витрат на підготовку документів до конкурсів з урахуванням п.60
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального
користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081.
Всі перераховані копії документів завіряються печаткою підприємства (організації) та
підписуються відповідальною особою.
Претендент подає документи у закритому конверті (пакеті), на якому зазначається його назва,
адреса, з поміткою “Заява на участь у конкурсі на визначення робочого органу – підприємства
(організації) для здійснення функцій по організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на
приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Новоушицького
району ”.
Документи приймаються до 16:00 години 19 лютого 2018 року за адресою: смт Нова Ушиця,
вул. Подільська, 17, каб. 212.
Документи, які надійшли до Організатора після встановленого строку, не розглядаються.
Зразок заяви для участі у Конкурсі розміщено на офіційному сайті Новоушицької районної
державної адміністрації www.nu-rda.gov.ua
Перелік необхідних документів на конкурс, бланк заяви можна отримати в відділі економічного
розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації за адресою: смт. Нова Ушиця, вул.
Подільська 17, кабінет 212, 2-й поверх, режим роботи: пн., вт., ср., чт. з 8-00 до 17-15 год., пт. з 8-00
до 16-00 год., телефон для довідок (03847) 2-13-01, електронна адреса: economikanu@ukr.net
Засідання конкурсного комітету з визначення підприємства (організації) для здійснення
функцій робочого органу відбудеться 6 березня 2018 року о 11:00 у приміщенні районної державної
адміністрації, що розташована за адресою: смт Нова Ушиця, вул. Подільська, 17.
Реєстрація учасників конкурсу з 10:00 години.

