Оголошення про проведення конкурсу з визначення
підприємства (організації) для здійснення функцій Робочого органу
Компаніївська районна державна адміністрація (далі - Організатор)
оголошує конкурс з визначення підприємства (організації), що здійснює
функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів
на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не
виходять за межі Компаніївського району, далі - конкурс.
Визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), що
здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення
пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування,
що не виходять за межі Компаніївського району, далі – робочий орган,
проводиться відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний
транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
автобусному
маршруті
загального
користування,
затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081
(далі - Порядок), Умов конкурсу з визначення підприємства (організації),
що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з
перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального
користування, що не виходять за межі Компаніївського району, далі –
Умови, затверджені розпорядженням голови райдержадміністрації від 21
лютого 2017 року № 39-р «Про проведення конкурсу з визначення
підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу у 20172020 роках».
Документи для участі в конкурсі подаються до райдержадміністрації
за адресою: 28400, смт. Компаніївка, вул. Паркова, 4, каб. 25. Режим
роботи: з понеділка по четвер - з 8-00 до 17-00, п'ятниця та з 08-00 до 15-45.
Перерва на обід - з 12-00 до 12-45.
Зразок заяви на участь у конкурсі можна одержати за адресою: смт.
Компаніївка, вул. Паркова, 4, каб. 25 Режим роботи: з понеділка по четвер з 8-00 до 17-00, п'ятниця та з 08-00 до 15-45. Перерва на обід - з 12-00 до 1245.
Місце проведення конкурсу (засідання конкурсного комітету з
визначення робочого органу): смт. Компаніївка, вул. Паркова, 4, каб. 32.
Початок конкурсу - о 09-00 12.04.2018.
Для довідок з питань проведення конкурсу звертатися за тел.: 2- 0631.
Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі протягом 15 днів з дня опублікування оголошення.
Умови конкурсу наступні:
у конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), що
відповідають таким Умовам конкурсу з визначення підприємства (організації)
для здійснення функцій Робочого органу (далі - Умови):

місце розташування підприємства (організації) – смт Компаніївка,
наявність власного (орендованого) приміщення, яке необхідне для виконання
функцій Робочого органу;
наявність фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань
організації пасажирських перевезень;
наявність матеріальних ресурсів та оргтехніки, необхідних для виконання
функцій Робочого органу;
наявність працівників, що мають профільну освіту з питань організації
перевезень та управління на автомобільному транспорті;
наявність фахівців з бухгалтерського обліку, правознавства;
відсутність заборгованості:
із виплати заробітної плати працівникам підприємства (організації);
по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування;
з податків і зборів, що контролюються органами державної фіскальної
служби.
До участі у конкурсі не допускаються 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.
З метою участі у конкурсі підприємство (організація) - претендент подає
конкурсного комітету у визначений в оголошенні термін такі документи:
заяву на участь у конкурсі;
виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців;
довідку про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових
платежів), що контролюються органами державної фіскальної служби;
довідку про відсутність заборгованості по сплаті єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
довідку, що підтверджує наявність матеріальних ресурсів та оргтехніки,
необхідних для виконання функцій Робочого органу.
засвідчені в установленому порядку копії:
установчих документів підприємства (статут, положення, установчий
договір тощо);
свідоцтва платника податку;
штатного розпису;

дипломів, трудових книжок, документів про призначення працівників,
трудових угод, що підтверджують освіту, досвід роботи фахівців у галузі
автомобільного транспорту;
документів, що підтверджують наявність власного (орендованого)
приміщення необхідного для виконання функцій Робочого органу.
Документи подаються у закритому конверті, на якому зазначається
повне найменування претендента, його місцезнаходження (юридична та
фактична адреса) з поміткою "Заява на участь у конкурсі з визначення
підприємства для здійснення функцій Робочого органу".
_____________________

