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ДО УВАГИ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ!

Зміни до оголошення розміщеного на веб- сайті Подільської РДА  

13 листопада 2018 року щодо

Оголошуються конкурси з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах

загального користування, що не виходять за  межі  Подільського  району

Організатор перевезень – Подільська районна державна адміністрація

Робочий орган – Подільська районна державна адміністрація

Об’єкти  конкурсу

№ 

п/п

Номер
марш-
руту

Назва   маршруту Режим

руху

Режим роботи Час відправлення з
кінцевих зупинок,
год.хв., інтервал руху

Кількість

оборотних

рейсів на  добу

Необхідна
кількість
транспортних
засобів(без
урахування
резерву)

Клас автобусу

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 Олексіївка – Подільськ Звичайний По  днях тижня -

3,5,7

Олексіївка – 7.00

Подільськ – 12.30

 

          1

1 А,В,ІІ,ІІІ; не менше 18
місць

2 б/н Подільськ – Гонората Звичайний По  днях тижня -

3,7

 

 

Подільськ – 06.30, 10.00,
12.30, 17.00

Гонората – 7.00, 10.30,
13.00, 17.30

 

 

   4

 

1 А,В,ІІ,ІІІ; не менше 18
місць



              (5) Подільськ – 06.30, 10.00,
12.30, 18.15

Гонората – 7.00, 10.30,
13.00,18.45

           (4)

3 30 Велика Кіндратівка -  Подільськ Звичайний По  днях тижня -

3,5,7

 

 

 

 

 

 

 

Велика Кіндратівка -06.00

Подільськ -11.00

 

1

 

 

 

 

 

1 А,В,ІІ,ІІІ; не менше 18
місць

4 18 Липецьке -  Подільськ Звичайний По  днях тижня -

3,5,7

(1 або 2 або 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

Липецьке -05.40,  08.45,
11.45, 14.30

Подільськ -07.40, 10.45,
13.30

Липецьке-06.30,16.30

 Подільськ-08.00, 15.30,
17.30

3.5

 

(2,5)

1 А,В,ІІ,ІІІ; не менше 18
місць

5 б/н Малий Куяльник – Подільськ Звичайний По  днях тижня - Малий Куяльник –  1 А,В,ІІ,ІІІ; не менше 18



1,2,3,4,5,6,7 7.30,8.15,17.20

Подільськ –
7.50,17.00,18.00

          3 місць

 

       Додаткові  умови :.

 1. У разі  коли транспортний  засіб пристосований для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями не відповідає вимогам до автобусів визначених для
приміських автобусних маршрутів, він може бути поданий, як додатковий транспортний засіб разом із тим, який відповідає основним вимогам до автобусів на таких
маршрутах. Кількість транспортних засобів, які відповідають вимогам повинна бути рівною кількості транспортних засобів визначеній в умовах конкурсу.

Конкурс на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування проводиться відповідно до Закону України „Про автомобільний транспорт” та
„Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування ”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
03.12.2008р. за № 1081 (із змінами та доповненнями).

Класи автобусів наведені відповідно до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 12 квітня 2007 року N 285.

При виконанні перевезень пасажирів на  приміських автобусних маршрутах загального користування перевізником забезпечується:

-          виконання вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», а також Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;

-          дотримання вимог ДСТУ 4276:2004 та ДСТУ 4277:2004;

-          здійснення перевезень на маршрутах транспортними засобами, що використовуються  ним на законних підставах;

-          виконання вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1310 щодо забезпечення роботи на приміських автобусних маршрутах загального
користування (в межах визначеного об’єкта конкурсу) не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними
можливостями або підтверджені наміри щодо придбання терміном до двох місяців транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними
можливостями.

Документи на участь у конкурсі подаються у 2-х конвертах. Склад документів у відповідних конвертах встановлений порядком, затвердженим постановою КМУ від
03.12.2008 р. № 1081 (із змінами  та доповненнями).

Документи для участі у конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з
позначенням кількості сторінок цифрами та словами.

2. З метою перевірки достовірності поданих претендентами даних до участі у конкурсах, а також забезпечення безпеки та відповідного рівня якості перевезень пасажирів
Організатором додатково може бути витребувана наступна інформація:

- завірені копії наказів, щодо прийняття на роботу працівників, які здійснюють щоденний контроль за технічним станом автобусів та які проводять щоденний огляд стану
здоров’я водіїв;



- завірені копії дипломів працівників, які здійснюють огляд стану здоров’я водіїв та свідоцтв професійної підготовки працівників, які здійснюють контроль технічного стану
автобусів;

- інформацію щодо фактичної кількості водіїв у штаті претендента;

-  копія податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку , і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за останні повні два
квартали.

Плата за участь у конкурсі не стягується.

Засідання конкурсного комітету з визначення переможців конкурсу відбудеться  26 грудня 2018  року за адресою  м. Подільск, проспект

Шевченка, 2, каб.21.

Реєстрація представників претендентів – 26 грудня 2018 року з 09.00 до 09.45 годин. 

Початок роботи конкурсного комітету з 10.00 години 26 грудня 2018  року.

Кінцевий термін прийому документів на участь у конкурсі до 15.00 години 14 грудня 2018  рік.

Документи до участі у конкурсі приймаються за адресою 66300, м.Подільськ, проспект Шевченка 2., каб.17, т.2-48-72

відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі райдержадміністрації.

Режим роботи:   понеділок - четвер з 08:00 до 16:45 год., обідня перерва з 12.00 до 13.00, п’ятниця  до 15.45.

Перелік необхідних бланків можна отримати безпосередньо у Організатора за адресою: м.Подільськ, проспект Шевченка, 2., каб.17.  та за телефоном:           

(04862) 2-48-72.


