«До уваги власників автотранспорту!
Відповідно до статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт»
та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (із змінами), Бахмацька
районна державна адміністрація (Організатор перевезень) оголошує повторний
конкурс з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті
загального користування, що не виходить за межі Бахмацького району
Чернігівської області на такий об’єкт конкурсу: маршрут «Бахмач-Біловежі»
Умови проведення конкурсу на приміському автобусному маршруті
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Конкурс на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального
користування проводиться відповідно до статті 43 Закону України «Про
автомобільний транспорт» та «Порядку проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на автобусному маршруті загального користування», затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року № 1081 із змінами
та доповненнями.
Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на
автобусних маршрутах внутрішньорайонного сполучення, згідно з Порядком
визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за
видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Мінтрансзв’язку
України від 12.04.2007 № 285, на маршрутах протяжністю до 150 км
допускається використання автобусів категорій М2 (повна маса до 5 т) та М3
(повна маса більше 5 т). Клас автобусів на приміських маршрутах – А,В, I,II,III.
У переліку транспортних засобів, які пропонуються до використання на
автобусному маршруті, окремо вказувати резервні транспортні засоби та
транспортні засоби, пристосовані для
перевезення осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення.
Документи на участь у конкурсі подаються організатору конкурсу у 2-х
закритих конвертах з позначкою №1 та №2. На конвертах вказується дата
проведення конкурсу по оголошенню, назва претендента. В конверті №1

подаються документи за формою згідно з додатками 1-4 (постанова КМУ від
07.02.18 № 180), в конверті №2 – інформація про те, на який об’єкт конкурсу
подає документи перевізник-претендент (заява).
У разі коли учасники конкурсу набрали однакову кількість балів,
перевага надається перевізнику-претенденту, який пропонує транспортний
засіб пристосований для перевезення осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення.
Перевізникам-претендентам
необхідно надавати документи щодо
підтвердження даних, зазначених в анкеті, за які здійснюється нарахування
балів відповідно до Переліку показників нарахування балів за системою оцінки
пропозицій перевізників-претендентів (додаток 4 до Порядку).
Ознайомитись більш детально з умовами і переліком необхідних та
рекомендованих документів для подання на участь у конкурсі та отримати
зразки документів можна на вебсайті Бахмацької райдержадміністрації та за
контактним телефоном (04635) 3-11-38.
Конкурс відбудеться - 31 березня 2020 року об 11.00 годині за адресою:
16500, м. Бахмач, вул. Першотравнева, 36, Бахмацька районна державна
адміністрація. Реєстрація учасників конкурсу до 10.00 год.
Кінцевий термін подання документів перевізниками-претендентами на
конкурс – 18 березня 2020 року включно за адресою: 16500, м. Бахмач,
вул. Першотравнева, 36, Бахмацька районна державна адміністрація.
Райдержадміністрація».

