До Уваги підприємців та організацій!
Виконавчий комітет Конотопської міської ради оголошує конкурс на визначення перевізника на
автобусних маршрутах загального користування в м.Конотопі.
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Конкурс з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 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 №1081 зі змінами та
доповненнями (далі - Порядок).
Перевезення здійснюються самостійно у звичайному режимі руху, з регулярністю не нижче
100% рейсів від затвердженого розкладу руху за винятком форс-мажорних обставин.
Структура транспортних засобів визначається відповідно ГСТУ 60.2-00017584-011-2001, ГОСТ
27815-88 (ЕКООН № 36) та пасажиропотоку, категорії М2 (повна маса до 5 т) та М3 (повна маса понад
5 т), клас автобусів - А, В, I, II. Перевезення здійснюються автобусами не нижчого класу, ніж
пропонуються на конкурсі.
Відповідно до пункту 10 Порядку, претендентам, які прийматимуть участь у конкурсі з
перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування, необхідно
надавати в якості конкурсної пропозиції щодо транспортних засобів, пристосованих для перевезення
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 50 відсотків загальної
кількості автобусів. Забезпечити обладнання автобусів системами GPS-моніторингу на дату початку
обслуговування маршруту для можливості мобільного відстеження транспортних засобів.
Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для
виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсотків для
міського сполучення.
Документи для участі в конкурсі подаються у закритому конверті з позначкою №1 та заява у
закритому конверті з позначкою №2 з дати публікації оголошення до 22.12.2020 (включно) за адресою:
м.Конотоп, пр.Миру, 8, каб.№ 405. Режим роботи з 8.00 до 17.15 з понеділка по четвер, з 8.00 до 16.00
по п’ятницях. Перерва з 12.00 до 13.00.
Бланки документів для участі в конкурсі, анкету і інформацію про об'єкт конкурсу надає
виконавчий комітет Конотопської міської ради в приміщенні виконкому Конотопської міської ради за
адресою: м.Конотоп, пр.Миру, 8, каб.№ 405. Режим роботи з 8.00 до 17.15 з понеділка по четвер, з 8.00
до 16.00 по п’ятницях, перерва з 12.00 до 13.00, та робочий орган філія «Сумиавтотранссервіс» за
адресою вул.С.Бандери, 40, м.Суми, 40009, тел.(0542)601777, електронна адреса: savtotrans@gmail.сom.
Режим роботи філії з 8.00 до 16.30 з понеділка по п’ятницю. Перерва з 12.00 до 12.30.
Засідання конкурсного комітету відбудеться 21.01.2021 о 14.00 годині в приміщенні виконкому
Конотопської міської ради за адресою: м.Конотоп, пр.Миру, 8, малий зал виконкому.
Плату за участь у конкурсі 4231,94 грн. (за один об'єкт) необхідно перерахувати на р/р UA
813375680000026003300982719, код ЄДРПОУ 37868378, МФО 337568 Сумське управління АТ
«Ощадбанк» з поміткою «За участь у конкурсі 21.01.2021».
Начальник управління економіки
Л.ГАПЄЄВА

