Управління
економки
Харківської
районної
державної
адміністрації оголошує конкурс на визначення на конкурсних засадах
підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з
організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань
конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на
приміських автобусних маршрутах загального користування, які не
виходять за межі території Харківського району.
Об’єктом конкурсу є виконання функцій з підготовки матеріалів для
проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом
в Харківському районі, приймання документів на конкурс, перевірки
достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, їх аналізу
та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента
умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів
для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним
перевізником - переможцем конкурсу.
Умови проведення конкурсу затверджені розпорядженням голови
районної державної адміністрації від 29.11.2013 р. № 661 «Про визначення на
конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій
робочого органу», зареєстрованого в Харківському районному управлінні
юстиції Харківської області 23 грудня 2013 року за № 4/122.
Документи для участі у конкурсі подаються секретарю конкурсного
комітету за адресою: 61098, м. Харків, Григорівське шосе, 52, 4 поверх,
кімната № 86, контактний телефон (057) 372-51-98 (сектор промисловості та
транспорту управління економіки райдержадміністрації) до 17 години
06 березня 2017 року.
Перелік документів для участі у конкурсі: заява за формою згідно з
додатком 1 до Умов проведення конкурсу: завірені копії документів, що
підтверджують наявність фахівців у галузі автомобільного транспорту та їх
освіту; копії документів, що підтверджують досвід роботи підприємства
(організації) не менше як три роки з питань організації пасажирських
перевезень; завірені копії, що підтверджують наявність у підприємства
матеріально-технічного забезпечення. Додатки для конкурсу знаходяться на
офіційному веб-сайті Харківської райдержадміністрації (www.khrda.gov.ua) в
розділі «Дошка оголошень».
Засідання конкурсного комітету відбудеться 10 березня 2017 року об
11 годині за адресою: м. Харків, Григорівське шосе, 52, 3-й поверх, мала зала
райдержадміністрації.
За довідками звертатися до сектору промисловості та транспорту
управління економіки Харківської районної державної адміністрації
(м. Харків, Григорівське шосе, 52, 4 поверх, кімната 86, контактний
тел. (057) 372-51-98).
М. М. Сівцов, завідувач сектору промисловості
та транспорту управління економіки

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Харківської
районної державної
адміністрації
29 листопада 2013 року № 661

Зареєстровано в Харківському районному
управлінні юстиції Харківської області
від 23 грудня 2013 року №4/122

УМОВИ КОНКУРСУ
для визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для
здійснення функцій робочого органу з організації забезпечення і
підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з
визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних
маршрутах загального користування, які не виходять за межі
території Харківського району
1. Ці Умови 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 з
визначення

автомобільних

перевізників

на

приміських

автобусних

маршрутах загального користування, які не виходять за межі території
Харківського району (далі - Конкурс).

2. Терміни, що вживаються у цих Умовах, мають таке значення:

конкурсний комітет - орган, утворений організатором для розгляду
конкурсних пропозицій та прийняття рішення про переможця конкурсу
для визначення на конкурсних

засадах підприємства (організації) для

здійснення функцій робочого органу з організації забезпечення і
підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з
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визначення

автомобільних

перевізників

на

приміських

автобусних

маршрутах загального користування, які не виходять за межі території
Харківського району;

організатор - Харківська районна державна адміністрація, яка
реалізує

повноваження

з

організації

пасажирських

перевезень

на

приміських автобусних маршрутах загального користування, які не
виходять за межі території Харківського

району,

через

галузеве

управління;

галузеве управління - управління економіки Харківської районної
державної

адміністрації,

на

яке

покладені

функції

з

організації

пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального
користування, які не виходять за межі території Харківського району.

3. Проведення конкурсу забезпечує організатор.

4. Об’єктом конкурсу є виконання функцій з підготовки матеріалів
щодо Умов конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних
пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інших
матеріалів.

5. Організатор розміщує не пізніше ніж за 30 днів до початку
конкурсу у засобах масової інформації оголошення про проведення
конкурсу та його Умови.

6. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), що
мають фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації
пасажирських перевезень.
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7. Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації),
які надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку
транспортних послуг, пов’язану з наданням послуг з перевезень,
представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

8. Для участі у конкурсі претендент подає секретарю конкурсного
комітету заяву на участь у конкурсі на визначення робочого органу за
формою, визначеною згідно з додатком 1, і перелік документів, визначений
у додатку 2.
Подані на конкурс документи реєструються секретарем конкурсного
комітету у журналі обліку. Документи, що надійшли після встановленого
строку не приймаються.
Документи,

подані

не в повному

обсязі

не реєструються

і

повертаються претенденту з відповідним обґрунтуванням. Всі зауваження
та недоліки при подачі документів на участь в конкурсі підприємства
(організації) мають можливість виправити на протязі двох днів та подати
документи повторно.

9. Конкурс є відкритим для всіх претендентів, які відповідають
вимогам, що передбачені цими умовами.
Основні критерії відбору переможця:

найбільший досвід роботи з питань організації пасажирських
перевезень (не менше трьох років);

кількість фахівців з питань організації пасажирських перевезень;

наявні

матеріальні

ресурси та технології для забезпечення

проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних
перевізників.
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10. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація),
яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам
конкурсу.
Рішення

про

результати

конкурсу

приймаються

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 комітету.
Переможець

конкурсу

оголошується

на

відкритому засіданні

конкурсного комітету із запрошенням на нього всіх претендентів.

11. Якщо у конкурсі взяв участь тільки один претендент,
переможцем конкурсу може бути визначений цей претендент.

12. Організатор або за його дорученням галузеве управління на
підставі протоколу засідання конкурсного комітету укладає з переможцем
конкурсу договір про виконання функцій робочого органу. Строк дії
договору встановлюється за домовленістю між організатором та робочим
органом, але не більше як на три роки.

13. У разі порушення Умов конкурсу особи, право яких порушено,
можуть звернутися з відповідною скаргою до організатора. Скарга може
бути подана не пізніше 10 днів після одержання копії рішення конкурсного
комітету .
Організатор після одержання скарги перевіряє зазначені факти. У
разі виявлення порушень організатор скасовує рішення конкурсного
комітету з визначення переможця конкурсу.

Відповідь скаржнику

надається протягом 30 календарних днів з моменту одержання скарги.
Неврегульовані організатором спори розв’язуються в установленому
законодавством порядку.

