
До уваги громадськості та автомобільних перевізників !

Оголошується конкурс з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району

  

Березівська районна державна адміністрація Одеської області 28 березня 2014 року планує провести конкурс на право здійснення перевезення пасажирів на
приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району.
Необхідну інформацію про об’єкти конкурсу, бланки документів для участі у конкурсі можна отримати за адресою : м. Березівка, пл.. Т.Г. Шевченка,1, каб. № 23 або за
телефоном 048(56) 2-09-01, e-mail : eko. berezovka@mail .ru  з понеділка по п’ ятницю.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 13 березня 2014 року включно, за адресою: 67300, Одеська область, м. Березівка, пл.. Т.Г. Шевченка,1, каб. № 23 з 9.00
до 18.00 щоденно, крім вихідних та святкових днів. Документи подаються у запечатаних конвертах (на кожен об’ єкт конкурсу окремо).
Конкурс відбудеться 28 березня 2014 року (м. Березівка, пл.. Т.Г. Шевченка,1, мала зала). Початок о 14.00 годині, реєстрація учасників з 13.30 в райдержадміністрації (м.
Березівка, пл.. Т.Г. Шевченка,1, каб. № 23) 
Додаткові умови :
При введені організатором перевезень в експлуатацію централізованої системи диспетчерського контролю та управління (на базі GPS чи інших технічних засобів)
забезпечити виконання технічних та технологічних вимог, що забезпечують роботу автобусів в умовах цієї системи. 
Конкурси на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування проводяться відповідно до ст.ст. 43-46 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 р. за № 1081 (із змінами та доповненнями).
Класи автобусів наведені відповідно до наказу Міністерства транспорту і зв’ язку України від 12 квітня 2007 року № 285. Для участі у конкурсі допускаються автобуси
термін експлуатації яких не перевищує 25 років на приміських маршрутах та з кількістю посадочних місць не менше 13.
При виконанні перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району 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 використовується ним на законних підставах;
виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009р. № 1310 щодо забезпечення роботи на приміських автобусних маршрутах загального
користування (в межах визначеного об’єкта конкурсу) не менше як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними
можливостями; 
утримання в належному технічному і санітарному стані транспортних засобів; своєчасне надання для виконання перевезень встановленої кількості технічно справлених
та необхідним чином обладнаних автобусів; відповідність екіпіровки автобусів встановленим нормам; 
наявність документів, на підставі яких виконуються пасажирські перевезення для автомобільного перевізника та водія автобуса, передбачених ст.39 Закону України «Про
автомобільний транспорт»;
видача пасажирам квитків на проїзд встановленого зразка;
здійснення пільгових перевезень пасажирів, які відповідно до законодавства мають право користуватися такими правами.
Документи на участь у конкурсі подаються у 2-х конвертах.
У конверті № 1  подаються наступні документи:

 

1. Виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємств;
 

 

2. Нотаріально завірена копія ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів;
 

 

3. Перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на об’єкті конкурсу згідно з поданою формою;
 

 

4. Копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується для використання на об’єкті конкурсу;
 

 

5. Копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на об’єкті конкурсу;
 

 

6. Копія документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);
 

 

7. Перелік транспортних засобів, що пристосовані для перевезення осіб з особливими потребами, що пропонуються до використання на об’єкті конкурсу, або письмова
інформація про їх відсутність;

 

 

8. Анкета згідно з наданою формою;
 

 

9. Копія штатного розпису та копія форми 1-ДФ за останні повні два квартали;
 

 

10. Інша інформація, необхідна для визначення відповідності претендента умовам конкурсу та кількості балів, що набрав претендент.
 

mailto:eko.berezovka@mail.ru


У конверті № 2 подаються наступні документи:

 

1. Заява на участь у конкурсі встановленого зразка;
 

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

Об ’єкти конкурсу :

№ п/п № маршруту та
найменування
кінцевих зупинок

Протяжність,
км

Час відправлення
автобусів, год. хв..

Час прибуття автобусів,
год. хв..

Особливості
періодичності
здійснення
перевезень

Вимоги до
автобусів
(клас, місць
для сидіння)

Необхідна
кількість
транспортних
засобів (без
урахування
резерву)

Кількість
оборотних
рейсів на
добу

1 № 8 Березівка АС –
Зброжківка

8 Березівка АС -6.45,
Зброжківка- 7.15,
Березівка АС-12.00,
Зброжківка – 12.30

Зброжківка – 7.00,
Березівка АС - 7.30,
Зброжківка-12.15,
Березівка АС – 12.45

Щоденно, крім
суботи

А, Б, ІІ,ІІІ; не
менше 18
місць

1 2

2 № 9 Березівка АС –
Чижове

13 Березівка АС – 9.40,
Чижове – 10.50

Чижове – 10.05, 
Б ерезівка АС – 11.15

Щоденно, крім
суботи

А, Б, І,ІІІ; не
менше 18
місць

1 1

3 № 17 Березівка АС
– Роздол

5,1 Березівка АС –3.50,
Роздол – 4.00,
Березівка АС –5.20,
Роздол – 6.00,
Березівка АС – 7.10,
Роздол – 7.20,
Березівка АС – 8.40,
Роздол – 9.00,
Березівка АС – 10.50,
Роздол – 11.30, 
Березівка АС – 13.30,
Роздол – 14.00,
Березівка АС – 17.30, 
Роздол –18.00,
Березівка АС – 19.40,
Роздол – 20.10

Роздол – 4.00,
Березівка АС – 4.10,
Роздол – 5.30,
Березівка АС – 6.10,
Роздол – 7.20,
Березівка АС – 7.30,
Роздол – 8.50,
Березівка АС – 9.10,
Роздол – 11.00,
Березівка АС – 11.40,
Роздол – 13.40,
Березівка АС – 14.10,
Роздол – 17.40,
Березівка АС – 18.10,
Роздол – 19.50,
Березівка АС – 20.20

Щоденно, крім
суботи

А, Б, І,ІІІ; не
менше 18
місць

1 8

4 № 7 Березівка АС –
Веселинівка

34 Березівка АС – 6.20,
Веселинівка – 7.30,
Березівка АС – 14.00, 
Веселинівка – 15.10

Веселинівка – 7.20, 
Березівка АС –8.30,
Веселинівка –15.00, 
Березівка АС – 16.10

Понеділок,
п’ятниця, неділя

А, В, ІІ,ІІІ; не
менше 18
місць

1 2

5 № 10 Березівка АС
– Балайчук

32 Березівка АС – 5.50, 
Балайчук – 7.00, 
Березівка АС - 12.20
Балайчук – 13.30

Балайчук – 6.50, 
Березівка АС – 8.00,
Балайчук – 13.20,
Березівка АС - 14.30

Щоденно, крім
суботи

А, В, ІІ,ІІІ; не
менше 18
місць

1 2

6 № 16 Березівка АС
– Ланове

9 Березівка АС – 7.10,
Ланове – 7.40,
Березівка АС – 13.30,
Ланове – 14.00

Ланове – 7.30, 
Березівка АС – 8.00,
Ланове – 13.50,
Березівка АС – 14.20

Понеділок,
п’ятниця, неділя

А, В, ІІ,ІІІ; не
менше 18
місць

1 2

7 № 18 Березівка АС
- Антонівка

45 Березівка АС – 5.50
Антонівка – 7.00
Березівка АС – 13.00 
Антонівка – 14.10

Антонівка – 6.50
Березівка АС – 8.10
Антонівка – 14.10
Березівка АС – 15.10

Понеділок,
п’ятниця, неділя

А, В, ІІ,ІІІ; не
менше 18
місць

1 2

8 № 20 Березівка АС
- Гуляївка

18 Березівка АС – 8.00
Гуляївка – 8.35
Березівка АС – 11.00
Гуляївка – 11.40

Гуляївка – 8.30 
Березівка АС – 9.05
Гуляївка –11.30 
Березівка АС – 12.10

Щоденно, крім
суботи

А, В, ІІ,ІІІ; не
менше 13
місць

1 2

9 29 1 2



№ 21 Березівка АС
- Основа

Березівка АС – 06.40
Основа – 07.30
Березівка АС – 12.30
Основа – 13.20

Основа – 07.20 
Березівка – 08.10
Основа – 13.10
Березівка ОС – 14.00

Понеділок,
п’ятниця, неділя

А, В, ІІ,ІІІ; не
менше 13
місць


