ПРОЕКТ
 
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування м. Одеси»
 
Відповідно до підпункту 10 пункту «а» частини 1 статті 30, пункту 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 8 Закону України «Про міський електричний транспорт», частини 17 статті 35 Закону України «Про автомобільний транспорт»,                         з метою забезпечення ефективного функціонування міського пасажирського транспорту, запровадження єдиної ефективної безготівкової системи оплати проїзду шляхом створення автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування м. Одеси виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                            «Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування м. Одеси» (додається).

	2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.



Міський голова                                                    				Г. Труханов
 
Керуюча справами                                                              		О. Оніщенко


Вик.: Радулов 705-46-20
          Ілько 757-90-50
         (Лиманська 705-46-08)
 







Додаток 
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№

Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування м. Одеси


Відповідно до підпункту 10 пункту «а» частини 1 статті 30, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті», частини 4 статті 8 Закону України «Про міський електричний транспорт», частини 17 статті 35 Закону України                                 «Про автомобільний транспорт», з метою забезпечення ефективного функціонування міського пасажирського транспорту, запровадження єдиної ефективної безготівкової системи оплати проїзду шляхом створення автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування м. Одеси Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Концепцію впровадження сучасної моделі функціонування міського пасажирського транспорту в м. Одесі (додаток 1).

2. Надати згоду комунальному підприємству  «Одесміськелектротранс» на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування м. Одеси на умовах залучення інвестицій на конкурсних засадах.

3. Затвердити Положення про умови проведення конкурсу з відбору інвестора для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування м. Одеси (додаток 2).

4. Департаменту економічного розвитку спільно з департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради:
4.1. Розробити та затвердити відповідну документацію для проведення конкурсу з відбору інвестора для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування м. Одеси.
4.2. Організувати та провести інвестиційний конкурс із метою залучення суб’єкта підприємницької діяльності (інвестора) для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування м. Одеси.

5. Доручити департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради оприлюднити Концепцію впровадження сучасної моделі функціонування міського пасажирського транспорту в м. Одесі та умови проведення конкурсу з відбору інвестора для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування м. Одеси. 
 
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Одеської міської ради з питань економічної, інвестиційної політики, торгівлі, міжнародних відносин та інформаційних технологій; з питань транспорту, дорожнього господарства, зв'язку і морегосподарського комплексу.


 
Міський голова                                                                       		Г. Труханов



Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради




Керуюча справами                                                                		О. Оніщенко


Информация
к проекту решения Одесского городского совета 
«О внедрении автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования г. Одессы»

СУТЬ ВОПРОСА:  
С целью разработки мероприятий и принятия решений, которые будут способствовать повышению комфортности и престижности общественного транспорта города, распоряжением Одесского городского головы от 07.12.2015 № 1184 создана рабочая группа по реализации проекта «Электронный билет» в общественном транспорте г. Одессы».
30 марта 2016 во время очередного заседания соответствующей рабочей группы представителями КП «Одесгорэлектротранс» представлены результаты реализации пилотного проекта на одном из трамвайных маршрутов города.
27 декабря 2016 под председательством городского головы Г.Л. Труханова состоялось расширенное заседание рабочей группы, участие в котором приняли представители структурных подразделений Одесского городского совета, предприятий-разработчиков системы «Электронный билет», члены постоянных комиссий по вопросам транспорта, дорожного хозяйства, связи и морехозяйственного комплекса и по вопросам экономической, инвестиционной политики, торговли, международных отношений и информационных технологий.
Во время заседания департаментом экономического развития Одесского городского совета была представлена Концепция внедрения европейской модели функционирования городского пассажирского транспорта в Одессе, которая позволит оптимизировать все виды пассажироперевозок (троллейбусы, автобусы, трамваи, маршрутные такси), в том числе путем создания единого оператора, включая внедрение электронного билета в общественном транспорте города.
Одним из этапов реализации проекта «Электронный билет» в общественном транспорте г. Одессы является принятие на сессии Одесского городского совета решения об утверждении Концепции и Положения об условиях проведения конкурса по отбору инвестора для внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования г. Одессы. 
Дополнительно информируем, что 17 января 2017 Верховной Радой Украины принят Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте».
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Реализация проекта решения обеспечит эффективную организацию управления городским пассажирским транспортом, которая будет ориентирована на учет интересов пассажиров, предприятий перевозчиков и повышение уровня качества транспортных услуг в городе Одессе.

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ: отсутствуют.

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: отсутствует.


Директор департаменту 								   Д.Д. Радулов























Додаток 1
до рішення Одеської міської ради
від
№


КОНЦЕПЦІЯ
впровадження сучасної моделі функціонування 
міського пасажирського транспорту в Одесі

Проблеми у функціонуванні міського транспорту в Одесі

Ефективне функціонування міського пасажирського транспорту є однією з найважливіших умов розвитку соціальної та виробничо-економічної сфери будь-якого міста. У зв'язку з ростом та розвитком міста збільшується навантаження на громадський транспорт, неминуче виникають проблеми, пов'язані з наданням транспортних послуг населенню.
Незважаючи на реалізацію міською владою ряду інвестиційних проектів і заходів щодо поліпшення якості громадського транспорту, рівень та якість транспортного обслуговування одеситів помітно знижується, що викликає справедливі нарікання пасажирів. 
В силу географічних особливостей нашого міста громадський транспорт великої місткості, а особливо електротранспорт, відіграє важливу роль в процесі перевезень пасажирів. Однак сьогоднішній стан міської транспортної системи не завжди відповідає вимогам сучасного життя міста та накладає негативний відбиток на життя одеситів. 
Збільшення транспортної рухомості населення, в умовах скорочення перевізних можливостей призводить до зростання наповнюваності салонів. У години «пік» вона досягає фізичної межі.
Не забезпечується не тільки мінімальний рівень комфортності поїздок пасажирів, але і нівелюються необхідні умови дотримання безпеки при їх перевезеннях.
Відсутність кондуктора в салоні покладає на водія додаткові обов'язки, виконання яких відволікає його. У деяких випадках можуть порушуватися існуючі норми праці, що в кінцевому підсумку веде до стомлюваності і, як наслідок, підвищення ймовірності виникнення ДТП.
Порушення правил дорожнього руху і правил перевезення пасажирів, неякісне і небезпечне обслуговування жителів міста все частіше стає серйозною проблемою транспортної мережі нашого міста
Також, однією з принципових проблем організації роботи громадського транспорту в місті Одеса є та обставина, що фінансово-економічні результати діяльності перевізників (перш за все обсяг виручки) залежать від кількісних показників їх роботи – кількості перевезених пасажирів.
В існуючих умовах майже відсутній реальний контроль фактичної кількості перевезених пасажирів (як платних, так і пільгових), окрім того, ігноруються якісні показники роботи перевізників, перш за все - кількість виїздів в розрізі маршрутів, вимоги до класу, пасажиромісткості рухомого складу, дотримання графіків і розкладів руху.
При цьому виникає негативний з точки зору якості перевезень, вибудуваний на грошових відносинах зв'язок «пасажир-водій-перевізник». Таким чином, забезпечується пріоритетна зацікавленість, як водіїв, так і перевізників виключно до кількості перевезених платних пасажирів. А це, в свою чергу, часто призводить до ігнорування якісних показників обслуговування маршрутної мережі, порушень швидкісного режиму, правил дорожнього руху. 

Потреба в поліпшенні якості послуг, що надаються всіма видами громадського транспорту міста, необхідність розвантаження пасажиропотоків в місцях з інтенсивним рухом транспорту вимагає зміни концепції подальшого розвитку міського транспорту з орієнтацією на європейські принципи і стандарти.
Ефективна організація управління міським пасажирським транспортом повинна бути орієнтована на врахування інтересів пасажирів, підприємств перевізників і підвищення рівня якості транспортних послуг.

Вирішення зазначених проблем потребує комплексного системного підходу. Відповідно, для реалізації стратегічної цілі, яка полягає у створені сучасної моделі функціонування міського пасажирського транспорту в Одесі, орієнтованої на європейські принципи і стандарти, її необхідно розглядати як сукупність наступних взаємопов’язаних локальних цілей:
	вдосконалення системи організації дорожнього руху;

оптимізація маршрутної системи міста;
удосконалення тарифної та компенсаційної політики;
створення автоматизованої системи обліку оплати проїзду (АСООП) в міському пасажирському транспорті загального користування м. Одеси;
створення «єдиного оператора» міських пасажирських перевезень громадським транспортом;
створення інформаційно-аналітичної бази даних транспортної системи Одеси.
Для кожної локальної цілі повинні бути визначені критерії оцінки, обмеження та основні напрями реалізації. Реалізація локальних цілей здійснюється відповідно до заходів, розроблених відповідальними виконавцями та затверджених в установленому порядку. Реалізація повинна бути скоординована за термінами виконання і наявними ресурсами.  
Блок-схема взаємозв’язків локальних цілей концепції моделі функціонування міського пасажирського транспорту в Одесі наведена на рис. 1.
Світовий досвід щодо використання сучасних моделей функціонування міського пасажирського транспорту наведений у Додатку 1 до Концепції.

	Вдосконалення системи організації дорожнього руху


Система організації дорожнього руху складається з наступних основних елементів:
	магістральна мережа;

супутня інфраструктура;
система управління дорожнім рухом.
Метою удосконалення є забезпечення ефективності здійснення транспортних кореспонденцій, забезпечення надійності функціонування та безпеки руху. 
Основні напрямки реалізації:
	інвентаризація та паспортизація існуючих магістралей, об’єктів супутньої інфраструктури та їх стан;
	розробка та реалізація програм ремонту та модернізації доріг і об’єктів супутньої інфраструктури;

розробка та реалізація програм проектування і будівництва нових магістралей та об’єктів супутньої інфраструктури;
розробка та реалізація протизаторних заходів, вдосконалення системи розміщення дорожніх знаків, указників, розмітки;
розвиток та вдосконалення дорожнього господарства;
вдосконалення автоматизованої системи управління дорожнім рухом.

	Оптимізація маршрутної системи міста


Маршрутна система міста складається з наступних основних елементів:
	маршрутна мережа;

структура рухомого складу на маршрутах;
інтервали, графіки, розклади руху.
Метою оптимізації є підвищення комфортності перевезень, мінімізація сукупних витрат часу на здійснення транспортних кореспонденцій, забезпечення безпеки перевезень.
Для поліпшення та впорядкування руху громадського транспорту, забезпечення комфортних умов пересадки пасажирів з одного транспорту на інший і ефективності використання рухомого складу оптимізація маршрутної мережі повинна бути здійснена із застосуванням логістичних принципів розвитку транспорту.
Оптимізація маршрутної мережі передбачає: 
- виключення дублювання маршрутів руху громадського транспорту;
- розподіл рухомого складу на маршрутах з урахуванням пропускної здатності доріг, допустимої швидкості руху та відповідно до його потреб на маршруті;
- виключення понять «прибутковий» та «неприбутковий» маршрут;
- відкриття нових маршрутів громадського транспорту для задоволення потреб населення.

3. Удосконалення тарифної та компенсаційної політики

Тарифна та компенсаційна політика складається з наступних основних елементів:
- тарифні плани;
- система компенсацій;
- вартість оборотного рейсу.
Метою удосконалення тарифної та компенсаційної політики є забезпечення ефективності та надійності функціонування міського пасажирського транспорту загального користування, урахування соціальних очікувань населення, забезпечення необхідного рівня інвестиційної привабливості ринку міських пасажирських перевезень загального користування.
Основні напрямки реалізації:
	забезпечення постійного моніторингу рівня вартості проїзду у міському транспорті та чинників, що впливають на цій рівень;

 забезпечення прозорості та прогнозованості тарифів на проїзд на міському транспорті;
забезпечення балансу між платоспроможним попитом та рівнем вартості проїзду у міському транспорті;
забезпечення стабільності економічних умов функціонування перевізників на ринку міських пасажирських перевезень;
забезпечення необхідного обсягу інвестицій у рухомий склад, виробничу базу та сучасну технологію на ринку міських пасажирських перевезень.

Створення автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування м. Одеси
	
Автоматизована система обліку оплати проїзду (АСООП) в міському пасажирському транспорті загального користування складається з наступних основних елементів:
	система безготівкової оплати проїзду – «Електронний квиток»;

автоматизована система диспетчерського управління та контролю громадського транспорту – АСДУК.
Створення цих елементів є одною з ключових умов впровадження сучасної моделі функціонування міського пасажирського транспорту. 
Система оплати і контролю проїзду, яка використовується сьогодні в міському пасажирському транспорті, є застарілою та має багато недоліків: використання паперових квитків (які часто взагалі відсутні) не дає можливості проконтролювати реальний пасажиропотік на маршрутах громадського транспорту і відповідно - обіг готівкових коштів; призводить до погіршення рівня безпеки перевезення пасажирів громадським транспортом. 
В Одесі вже створена і апробована абсолютно нова для міста європейська система оплати проїзду в громадському транспорті Одеси – Електронний квиток. Вже вивчені позитивні результати впровадження пілотного проекту, проводяться необхідні розрахунки для його реалізації.
АСООП передбачає наявність наступних елементів:
	термінали самообслуговування по продажу та поповненню електронних проїзних документів (з NFC-чипом);

обладнання транспортного засобу бортовим комп’ютером та валідаторами;
мобільне обладнання для контролю оплати проїзду.
Створення системи диспетчерського управління та контролю громадського транспорту з використанням GPS-моніторингу обумовлено необхідністю підвищення ефективності управління та моніторингу функціонування міського пасажирського транспорту.
В умовах функціонування АСООП GPS-моніторинг повинен бути орієнтований, перш за все, на потреби Єдиного оператора, а отже ідентифікувати рухомий склад відповідно до добового завдання, визначати час проходження «контрольних точок». Це дасть можливість отримати повну інформацію як про виконання плану поїздок, так і про дотримання графіків та розкладів руху по кожному маршруту.
В цілому АСДУК в міському пасажирському транспорті загального користування  м. Одеси забезпечить: 
	підвищення якості транспортного обслуговування населення за рахунок безперервного автоматизованого контролю руху в режимі реального часу;

координацію і синхронізацію роботи всіх видів громадського транспорту за рахунок ув’язки інтервалів руху за періодами дня на маршрутах, що перетинаються;
підвищення ефективності використання рухомого складу за рахунок скорочення непродуктивних втрат часу на маршруті і раціонального використання рухомого складу та резерву на найбільш завантажених напрямках;
підвищення безпеки пасажирських перевезень за рахунок оперативного оповіщення водіїв транспортних засобів про аварії та надзвичайні ситуації на ділянках руху за допомогою організації зв’язку водіїв транспортних засобів, учасників дорожньо-транспортних пригод з представниками оперативних служб (швидка допомога, міліція та ін.);
надання інформації населенню про розклади руху громадського транспорту через інформаційно-телекомунікаційну мережу Інтернет, інформаційні кіоски, в Call-центрах міським та мобільним телефонним зв’язком та через інші засоби інформування населення;
оперативне інформування пасажирів на зупинках громадського транспорту за допомогою зупиночних табло про очікуваний час прибуття (відправлення) громадського транспорту, номер маршруту та фактичний час прибуття чергового транспортного засобу.
повний перехід на автоматизований облік і контроль організації роботи міського транспорту.

Також в рамках впровадження сучасної моделі функціонування міського пасажирського транспорту в м. Одесі передбачається встановлення систем відеоспостереження в салонах громадського транспорту, що дозволить вирішити ряд завдань:
	забезпечення безпеки водія і пасажирів під час руху;

підвищення правового захисту пасажирів і персоналу;
можливість протидії терористичним загрозам;
запобігання псуванню майна;
вирішення спірних питань у разі аварій або конфліктних ситуацій;
інтеграція громадського транспорту в цільові програми безпеки.
Для функціонування АСООП передбачається обладнання Центру обробки інформації.

Створення «єдиного оператора» міських пасажирських перевезень громадським транспортом

Як показує досвід ряду європейських міст, найбільш успішними є системи організації суспільного транспорту, які орієнтовані на формування доходу перевізників насамперед, виходячи з якісних показників. 
Така система може бути організована в різних варіантах, але у всіх випадках передбачається функціонування системи безготівкової оплати проїзду (електронний квиток), і системи об'єктивного контролю (на основі GPS-моніторингу) роботи громадського транспорту. 
	Метою створення в місті структури, яка буде виступати в ролі Єдиного оператора, є оптимізація системи управління, зменшення протиріч між інтересами пасажирів і перевізників, концентрація фінансових потоків і підвищення прозорості системи міських пасажирських перевезень.
Єдиний оператор не буде займатися безпосередньо виконанням перевезень, однак при цьому в його розпорядженні буде операційний центр, котрий буде здійснювати експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування м. Одеси і оперативний контроль роботи громадського транспорту.
При цьому передбачається, що всі грошові кошти, отримані як від реалізації всіх видів проїзних документів, так і бюджетні кошти, що виділяються за бюджетними призначеннями в якості компенсації пільгового проїзду і можливої компенсації різниці у тарифах, надходять саме на рахунок Єдиного оператора.
	Єдиний оператор в найкоротший термін здійснює оплату роботи, виконаної перевізниками, за кожний оборотний рейс, виконаний по графіку, згідно встановленої вартості оборотного рейсу на окремих маршрутах.
	Такий підхід не тільки забезпечить підвищення якості транспортного обслуговування пасажирів, але й поставить доходи перевізників в залежність від якісних показників їх роботи і створить передумови для ліквідації режиму руху «маршрутне таксі» та переведення всіх автобусів у звичайний режим руху.

Створення інформаційно-аналітичної бази даних транспортної системи 

Метою створення інформаційно-аналітичної бази даних є збір, упорядкування та аналіз стану транспортної системи міста. Склад інформаційно-аналітичної бази даних можна умовно поділити на дві складові:
	умовно-постійна інформація;

оперативна інформація.
До умовно-постійної інформації відноситься інформація щодо стану магістральної мережі міста, супутньої інфраструктури та системи управління дорожнім рухом. 
	Принципово важливим елементом цієї складової є також реєстр маршрутів громадського транспорту. 
Реєстр повинен являти собою електронну інформаційну систему обліку відомостей про маршрути громадського транспорту (включаючи його номер, маршрут, із зазначенням місця зупиночних пунктів, а також їх найменування, час перебування на тій чи іншій ділянці проходження, графіки прибуття на пункти зупинки, місця кінцевих зупиночних пунктів, кількість оборотних маршрутів).
Дані реєстру повинні бути відкритими і загальнодоступними, підлягати опублікуванню в засобах масової інформації і розміщуватися в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет.
	До оперативної інформації відноситься інформація щодо роботи громадського транспорту на міських маршрутах, яка отримується у реальному режиму часу. 
Така інформація є не тільки принципово важливою з точки зору контролю,  оперативного управління та подальшого аналізу, але й дає можливість встановлення електронних інформаційних табло як у салонах рухомого складу, так і на зупинках громадського транспорту.
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Світовий досвід

Лондон (Великобританія)
Керівництво та контроль над функціонуванням громадського транспорту в місті здійснює Transport for London (скорочено TfL) - публічно-правова корпорація, що є функціональним підрозділом адміністрації Великого Лондона. TfL створена в 2000 році для управління транспортною системою Лондона, включаючи координацію роботи громадського транспорту, утримання головних доріг і світлофорів.
Основні функції TfL:
	надання транспортних послуг, за допомогою забезпечення роботи метрополітену, легкого метро, міської електрички (Лондонська надземка), автобусів, трамвайної системи Tramlink, водних маршрутів London River Services, міжнародного і міжміського сполучення автовокзалу «Вікторія»;

утримання головних доріг загальною протяжністю 580 кілометрів;
утримання світлофорів і дорожніх знаків;
управління сплатою за в'їзд в центр Лондона.
Окремі види діяльності здійснюють дочірні компанії, що входять до холдингу Transport Trading Limited.
Оплата за проїзд здійснюється в системі Oyster card «pay as you go», по якій проїзд можна оплачувати в будь-якому виді транспорту Лондона: метро, автобус, трамвай, прогулянки по Темзі і навіть деякі приміські електрички.
Oyster card можна купити в місцевих квиткових кіосках Oyster, в метро, на зупинках громадського транспорту, на деяких станціях Національної залізниці, в Центрах відвідувачів.

Гонконг (Китай)
Оплата за проїзд здійснюється в системі Октопус - безконтактна картка для електронних платежів, яка використовується в транспортній системі Гонконгу і на багатьох об'єктах сфери обслуговування. Була введена компанією Creative Star Limited в обіг у вересні 1997, як засіб електронної оплати в метрополітені, а потім і в іншому громадському транспорті (на поромах, аеропорт-експресах, автобусах і трамваях).
У Гонконзі функціонують п'ять основних операторів громадського транспорту, які в 1994 році створили спільне підприємство, відоме як Creative Star Limited (2002 року перейменоване на Octopus Cards Limited) для контролю за розробкою та впровадженням технології безконтактних смарт-карт.
Octopus Holdings Limited знаходиться у власності основних транспортних операторів Гонконгу, а також є холдинговою компанією Octopus Cards Limited, оператор однієї з провідних в світі безконтактних смарт-карткових платіжних систем.
Довідково: Octopus Holdings Limited є розробниками систем смарт-карт для таких країн:
• Нідерланди (Роттердам-2005, Амстердам-2006, розробляється далі по всій країні)
• Об'єднані Арабські Емірати - Дубай (2009)
• Нова Зеландія - Окленд (2012)
Система розрахунків операцій з банківськими картами націлена на збереження і перечу даних без будь-яких вимог для одиниць кард-рідера, що дозволяє в режимі реального часу мати зв'язок з центральною базою даних або комп'ютером.
Дані про операції зберігаються в кард-рідер або передаються по мережі, або можуть бути вилучені за допомогою ручного пристрою Pocket PC.
Локальні обчислювальні мережі Area Networks (LAN) на MTRC станціях підключені до різних компонентів системи Octopus card - турнікети, спец.пристрої в транспорті, термінали обслуговування клієнтів, і т.п.
Операції від станцій MTRC передаються на головний офіс через глобальну обчислювальну мережу (WAN) основного телекомунікаційного провайдера послуг в Гонконзі, і далі системі Центрального посередництва Central Clearing House System.
Подібні механізми клірингу та розрахунків знаходяться на станціях MTRC, в супермаркетах, в магазинах товарів повсякденного попиту.
Для маршруток і регулярних автобусів використовуються ручні пристрої і безпровідні системи сканування даних оплати від автономних мобільних кард-рідерів Octopus, які використовуються цими видами транспорту.
У кожному з цих випадків, всі дані транзакції передаються назад в Центральну Систему (CCHS), а в кінці дня для клірингу і розрахунків. Потім CCHS здійснює розрахунки між Octopus smart card system і численними операторами / продавцями.
Система забезпечує проведення 15 мільйонів транзакцій в день.

Прага – Чеська Республіка (Lítačka)
Управління громадським транспортом Праги (метро, трамваї, автобуси, приміські автобуси, канатна дорога Петршин) здійснює Торгова компанія - Громадський транспорт Праги Co. Inc. – організація, підзвітна та підконтрольна місту Прага (100 акцій). Також дана організація координує діяльність Оperátor OPENCARD, який обробляє персональні дані, і реалізує проїзні документи.
На заміну діючої OpenCard 25.01.2016 була офіційно представлена нова карта транспортної системи Праги - Lítačka.
Тарифи в місті Прага розділені на тарифні зони. Зараз виділяють такі види тарифів:
1. індивідуальні тарифи на 1 людину (90, 30 хвилин, 1, 3 дні);
2. передплачені тимчасові квитки на 1 особу - електронна або паперова картка для оплати проїзду (30, 90 днів, 5, 10 місяців, 1 рік);
3. особисті передплачені тимчасові квитки - електронна або паперова картка для оплати проїзду (30 днів, 90 днів, 1 рік).
Паперові квитки необхідно прокомпостувати в спеціальних жовтих компостерах, які розташовуються біля дверей автобусів і трамваїв, в вестибюлях станцій метрополітену. Компостувати квиток потрібно тільки один раз в місці первинної посадки.
Купони компостувати не треба. Вони починають діяти вже з моменту придбання.
Транспорт в Чехії працює строго за розкладом, який можна побачити на будь-якій зупинці або станції метро, а також в мережі Інтернет. У громадському транспорті відсутні турнікети і кондуктора. Наявність квитків перевіряють групи контролерів.
З 1 липня 2013 року працює мобільний додаток SEJF (SAFE), який дозволяє купувати квитки на громадський транспорт, контролювати термін дії квитків і історію платежів.
Додаток sejf, можна безкоштовно завантажити на Google play або iTunes. Поповнити проїзний можна за допомогою банківської карти, безготівковим переказом або внеском в одному з банків.
У співпраці з усіма операторами мобільного зв'язку, Прага ТранзитКо надає пасажирам послуги з продажу квитків по SMS.
Безпосередньо перед посадкою треба відправити СМС з текстом DPT на номер, який можна прочитати на дверях транспорту або на зупинках. Зазвичай через 1-2 хвилини приходить електронний квиток, де буде зазначено термін його дії.







Додаток 2
до рішення Одеської міської ради
від
№

Положення
про умови проведення конкурсу з відбору інвестора для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування 
м. Одеси

1. Загальні положення
1.1. Положення про умови проведення конкурсу з відбору інвестора для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування м. Одеси (далі - Положення), розроблене для реалізації Концепції впровадження сучасної моделі функціонування міського пасажирського транспорту в Одесі та на принципах відкритості, прозорості, дотримання конкуренції, змагальності та об’єктивності визначає порядок організації, підготовки та проведення конкурсу з визначення особи (переможця конкурсу), яка запропонувала найкращі умови реалізації інвестиційного проекту та якій буде надане право на укладення інвестиційного договору з реалізації цього інвестиційного проекту (далі - конкурс).
Метою проведення конкурсу є визначення інвестора для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування м. Одеси 
1.2. Терміни, які вживаються у цьому Положенні, мають таке значення:
замовник конкурсу - територіальна громада міста Одеса в особі Одеської міської ради;
заява (заява про намір взяти участь у конкурсі) - письмове звернення заявника про бажання та намір взяти участь у конкурсі;
заявники - установи України та іноземних держав, зареєстровані у встановленому порядку, які є членами платіжної системи, та мають ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків;
інвестиційний договір - договір, яким визначаються порядок та умови реалізації інвестиційного проекту шляхом забезпечення інвестором фінансування усіх витрат, пов’язаних із проектуванням, створенням, впровадженням, введенням в експлуатацію та подальшою експлуатацією об’єкта інвестування;
інвестор - переможець конкурсу, з яким у порядку, визначеному цим Положенням та чинним законодавством України, було укладено інвестиційний договір. Переможець конкурсу набуває статус інвестора тільки після укладення інвестиційного договору та набрання ним чинності;
конкурсна документація - пакет документів, який подається заявником на адресу конкурсної комісії;
конкурсна комісія (Комісія) - тимчасовий колегіальний орган, який створюється для визначення переможця конкурсу за розпорядженням Одеського міського голови за участю представників профільних департаментів та 
КП «Одесміськелектротранс» Одеської міської ради;
конкурсна пропозиція - документ, що містить пропозицію щодо участі у конкурсі з відбору інвестора, який оформлюється заявником відповідно до вимог чинного законодавства та цього Положення і подається на розгляд Комісії для прийняття нею рішень згідно з визначеними цим Положенням завданнями та компетенцією Комісії;
комісійний платіж – винагорода інвестора;
об’єкт інвестування - автоматизована система обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування м. Одеси;
організатор конкурсу - департамент економічного розвитку Одеської міської ради спільно з департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради;
організатор перевезень – виконавчий комітет Одеської міської ради в особі департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради;
перевізники - КП «Одесміськелектротранс», приватні підприємства-перевізники м. Одеса, які надають послуги з перевезення пасажирів громадським транспортом;
переможець конкурсу - учасник конкурсу, який за рішенням конкурсної комісії виконав усі умови конкурсу та надав найкращу серед інших конкурсну пропозицію щодо реалізації ним інвестиційного проекту;
учасники конкурсу - заявники, які у встановленому цим Положенням порядку подали на розгляд Комісії заяву про намір взяти участь у конкурсі та інші, визначені цим Положенням документи, а також отримали перелік прийнятих документів із вказівкою реєстраційного номера та повідомлені про присвоєння їм статусу учасника конкурсу.

2. Порядок створення та роботи конкурсної комісії
2.1. Для забезпечення підготовки та проведення конкурсу створюється конкурсна комісія (далі - Комісія).
2.2. Комісія є колегіальним органом та створюється з метою забезпечення дотримання єдиних принципів при обранні переможця конкурсу, на умовах, визначених цим Положенням. Склад Комісії затверджується розпорядженням Одеського міського голови.
2.3. У своїй діяльності Комісія керується чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчих органів, розпорядженнями Одеського міського голови та цим Положенням.
2.4. Основними завданнями Комісії є:
- підготовка та проведення конкурсу;
- розгляд заяв, інших документів, відомостей та конкурсних пропозицій, наданих заявниками та учасниками конкурсу;
- проведення аналізу заяв, інших документів, відомостей та конкурсних пропозицій на визначення їх відповідності умовам конкурсу;
- оцінка наданих конкурсних пропозицій та підготовка протоколу конкурсної комісії про визначення найбільш вигідної конкурсної пропозиції;
- визначення переможця конкурсу за підсумками проведеного конкурсу;
- реєстрація та розгляд претензій та інших звернень, пов’язаних із рішеннями Комісії, підготовкою та проведенням конкурсу;
- повідомлення учасників конкурсу про його результати.
2.5.  Комісія для вирішення своїх завдань:
- видає перелік та зразки конкурсної документації заявникам або їх уповноваженим представникам;
- розглядає заяви, інші документи, відомості та конкурсні пропозиції та проводить їх аналіз;
- повідомляє заявнику про присвоєння йому статусу учасника конкурсу;
- проводить оцінку наданих конкурсних пропозицій та за результатами конкурсу приймає рішення про визначення переможця конкурсу;
- забезпечує виконання рішення про проведення конкурсу.
2.6. Комісія має право:
- залучати на договірній основі до роботи Комісії експертів, аудиторські, консультаційні та інші спеціалізовані організації;
- запрошувати на засідання Комісії та заслуховувати представників учасників конкурсу;
- отримувати від учасників конкурсу роз’яснення щодо наданих ними конкурсних пропозицій.
2.7. Рішення про проведення засідання Комісії приймається її головою, а засідання проводиться під його головуванням. У разі відсутності на засіданні голови Комісії його функції виконує заступник голови Комісії.
2.8. Підготовка проведення засідань Комісії здійснюється її секретарем. У разі відсутності секретаря Комісії його функції виконує заступник секретаря Комісії.
2.9. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше 2/3 її персонального складу.
2.10. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії шляхом відкритого голосування. За умови однакової кількості голосів «за» і «проти» голос головуючого на засідання Комісії є вирішальним.
2.11. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який складається секретарем, підписується, її головуючим та секретарем. Член Комісії у разі незгоди з прийнятим рішенням або зі змістом протоколу може викласти у письмовій формі свою окрему думку (додається до протоколу), про що робиться відповідний запис у протоколі.
2.12. Оригінали протоколів засідань та матеріали до них зберігаються у секретаря Комісії.
2.13.  Контроль за виконанням рішень Комісії здійснює її голова.

3. Умови участі у конкурсі
3.1. Для участі у конкурсі заявник, крім заяви на участь у конкурсі, подає на розгляд Комісії конкурсну пропозицію, а також інші документи та відомості, які передбачені цим Положенням.
3.2. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, в порядку, передбаченому пп. 5.5-5.6 цього Положення, отримує у секретаря Комісії таку конкурсну документацію:
- інструкцію для учасників конкурсу (інформацію про вимоги щодо предмета та умов конкурсу, дату і порядок його проведення, порядок розроблення, оформлення і надання конкурсної пропозиції);
- форму заяви на участь у конкурсі;
- перелік документів та відомостей, які повинні додаватися до заяви на участь у конкурсі;
- технічні умови.
3.3 Конкурсна документація розробляється та затверджується організатором конкурсу. Виконання умов, які пред’являються до конкурсної документації, є обов’язковим для всіх заявників та учасників конкурсу.
3.4. Учасником конкурсу може бути юридична особа, яка має ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.
Учасником конкурсу також може бути об’єднання, консорціум або асоціація юридичних та фізичних осіб (JVCA), у т.ч. сформоване на підставі укладених договорів на створення окремих елементів системи. У цьому випадку відповідну ліцензію Національного банку України повинен мати хоча б один з учасників JVCA.
Учасником конкурсу не може бути юридична особа:
- майно якої перебуває в податковій заставі або існують інші обтяження щодо такого майна;
- яка визнана банкрутом або стосовно якої порушено провадження справи про банкрутство або відновлення платоспроможності;
- щодо якої прийнято рішення про припинення діяльності або діяльність якої припинено;
- яка не надала всі необхідні документи у встановлений термін;
- яка внесла завідомо неправдиві відомості до документів або подала завідомо неправдиві документи.

4. Основні умови конкурсу та вимоги до майбутнього інвестора
4.1. Інвестор повинен забезпечити фінансування усіх витрат, пов’язаних із впровадженням автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування м. Одеси, а саме: проектуванням, створенням, встановленням, проведенням пусконалагоджувальних робіт з демонстраційним пуском об’єкта інвестування або його окремої частини. Введення в експлуатацію Системи чи її окремих етапів здійснюється відповідно до розпорядження організатора перевезень, про що складається відповідний акт.
4.2. Діяльність інвестора повинна відповідати вимогам постанови правління Національного банку України від 05.11.2014 № 705 «Про здійснення операцій з використання електронних платіжних засобів».
4.3. Загальна орієнтовна вартість впровадження об’єкта інвестування визначається відповідно до орієнтовних техніко-економічних показників складових об’єкта інвестування.
4.4. Орієнтовні техніко-економічні показники складових об’єкта інвестування наводяться в технічних умовах.
4.5. Орієнтовна вартість реалізації проекту підлягає уточненню після розробки та затвердження проектно-кошторисної документації.
4.6. Термін введення в експлуатацію об’єкта інвестування повинен визначатися проектно-кошторисною/документацією. Інвестор зобов’язується з урахуванням технічних умов розробити та подати на затвердження проектно-кошторисну документацію та графік реалізації об’єкту інвестування у термін до п’яти місяців з дати набрання чинності інвестиційного договору.
4.7. Проектно-кошторисна документація та графік реалізації проекту затверджується шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, який буде його невід’ємною частиною.
4.8. Протягом дії інвестиційного договору інвестор є власником обладнання, іншого майна та майнових прав на створені об’єкти в результаті впровадження об’єкта інвестування. Після закінчення строку дії інвестиційного договору інвестор передає об’єкт інвестування у комунальну власність за вартістю одна гривня. 
4.9. Інвестиційний договір набирає чинності з дня його підписання сторонами і діє 10 років. За згодою сторін термін дії договору може бути продовжено.
У разі дострокового розірвання чи припинення інвестиційного договору (крім випадку ліквідації юридичної особи - інвестора) право власності на об’єкт інвестування переходить у комунальну власність за умови повної компенсації Інвестору всіх понесених затрат, пов’язаних із проектуванням, створенням, впровадженням, введенням в експлуатацію та подальшою експлуатацією об’єкта інвестування. 
4.10. Організація приймання коштів від споживачів послуг, їх обробка, розподіл та перерахування перевізникам з використанням об’єкта інвестування повинна здійснюватися на підставі окремих господарських договорів та норм чинного законодавства.
4.11. Інвестор несе відповідальність за організацію повного та своєчасного фінансування впровадження об’єкта інвестування, розробку проектно-кошторисної документації, підготовку графіка реалізації проекту, виконання всіх інших умов, спрямованих на впровадження об’єкта інвестування.
4.12. Інвестор зобов’язується щоквартально в письмовій формі надавати організатору конкурсу інформацію стосовно стану реалізації окремих етапів інвестиційного проекту.
4.13. Учасник конкурсу має право подати додаткові пропозиції до конкурсної пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну реалізацію інвестиційного проекту, створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста, нових робочих місць.
4.14. Розмір комісійного платежу, передбачений інвестиційним договором, не може бути більшим за 10% від суми виручки з урахуванням компенсаційних виплат.

5. Оголошення конкурсу
5.1. Організатор конкурсу протягом тридцяти (сорока п’яти) робочих днів із дня затвердження цього Положення розробляє та затверджує конкурсну документацію, оголошує дату проведення конкурсу.
5.2. Офіційне оголошення про дату, час, місце та умови проведення конкурсу (інформація про проведення конкурсу) публікується в газеті Одеської міської ради «Одеський вісник» та на офіційному сайті Одеської міської ради (http://omr.gov.ua/).
5.3. Інформація про проведення конкурсу повинна містити:
- найменування і місцезнаходження організатора конкурсу та конкурсної комісії, їх контакти;
- предмет конкурсу та вимоги до заявників;
- основні положення та умови реалізації інвестиційного проекту;
- дату, час і місце проведення конкурсу;
- порядок і терміни подачі для участі у конкурсі заяви та конкурсних пропозицій, поштову адресу для їх надання;
- суттєві умови договору;
- перелік документів, що додаються до заяви на участь у конкурсі;
- інші відомості, у разі необхідності (за рішенням Комісії).
5.4. Конкурс складається з таких етапів:
- подача заявок на участь у конкурсі та інших документів, визначених цим Положенням;
- аналіз та оцінка наданих заявником документів на відповідність цьому Положенню (кваліфікаційна оцінка);
- присвоєння заявнику статусу учасника конкурсу або відмова у його присвоєнні;
- розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями учасників конкурсу та їх оцінка (оцінка конкурсних пропозицій);
- визначення переможця конкурсу.
5.5. Після оголошення конкурсу особа, яка виявила бажання взяти у ньому участь та відповідає вимогам до заявників, має право отримати конкурсну документацію.
5.6. Видача конкурсної документації заявникам або їх уповноваженим представникам проводиться секретарем Комісії. Факт передачі заявнику конкурсної документації реєструється у відповідному журналі, який ведеться секретарем Комісії.

Порядок оформлення права на участь у конкурсі

6.1. До участі у конкурсі допускаються особи (об’єднання, консорціуми, асоціації осіб – JVCA), які відповідно до цього Положення мають право участі у конкурсі, своєчасно подали на розгляд Комісії заявку на участь у конкурсі, а також надали інші документи, які за оцінкою Комісії відповідають вимогам, передбаченим цим Положенням.
6.2. Подача заяви на участь у конкурсі означає згоду заявника з умовами конкурсу і прийняття ним обов’язку неухильно дотримуватися цих умов. За порушення зобов’язань учасник не допускається до конкурсу, а його заява відхиляється.
6.3. Для участі у конкурсі заявником надається:
6.3.1. Заява на участь у конкурсі за формою, затвердженою Комісією, до якої додаються:
- засвідчена належним чином відповідно до вимог чинного законодавства копія статуту та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб, що зареєстровані у порядку, передбаченому законодавством України);
- документи, що свідчать про реєстрацію (утворення) іноземної юридичної особи у державі її місцезнаходження (наприклад, витяг із банківського або судового реєстру), засвідчені відповідно до законодавства держави їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України (якщо інше не передбачено міжнародними договорами України) або засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в центральному органі виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України (для юридичної особи - нерезидента);
- засвідчена належним чином відповідно до вимог чинного законодавства копія чинної ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків;
- документи, які підтверджують участь компанії в одній із небанківських платіжних систем;
- довідка органів Державної фіскальної служби України, що підтверджує відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів (для юридичної особи - резидента);
- засвідчена належним чином відповідно до вимог чинного законодавства копія документа (-ів), що підтверджує(-ють) право інтелектуальної власності або наявність права використання програмного забезпечення (ліцензійний договір або договір про наміри з автором (ами) чи правовласником (ами)), необхідного для впровадження об’єкта інвестування та його подальшої роботи;
- підтвердження повноважень керівника на укладання інвестиційного договору. У випадку, коли учасником конкурсу є JVCA вона повинна визначити уповноваженого на укладання інвестиційного договору представника;
- інші документи, якщо такі будуть вказані в конкурсній документації.
6.3.2. Конкурсна пропозиція щодо виконання умов конкурсу.
6.4. У разі якщо особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, вважає за необхідне залучити для виконання договору співвиконавців (співінвесторів, кредиторів тощо), до пропозиції можуть бути додані документи, що свідчать про реальну домовленість із зазначеними співвиконавцями (протоколи про наміри, попередні договори, гарантійні листи тощо).
6.5. Пропозиції осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, повинні відповідати умовам цього Положення.
6.6. Заява і документи, що додаються до неї, повинні бути підписані керівником учасника конкурсу та завірені печаткою учасника, документи прошиті та пронумеровані. У разі, коли учасником конкурсу є JVCA, заява і документи повинні бути підписані або керівниками усіх учасників цього JVCA, або визначеною уповноваженою особою JVCA.
6.7. Конкурсні документи, передбачені п.п. 6.3.1 подаються запечатаними в конверті №1. Конкурсна пропозиція подається запечатаною у конверті №2. 
Зазначені конверти подаються відповідно до пп. 6.15 цього Положення. Підписи повинні бути завірені печатками. Всі документи повинні бути заповнені розбірливо, оформлені належним чином та підписані однією і тією ж особою. Виправлення не допускаються. Невідповідність документів пред’явленим вимогам є підставою визнання їх Комісією такими, що не відповідають конкурсу та вимогам, визначеним цим Положенням, що є підставою для відхилення заяви.
6.8. Заява, інші документи, відомості та конкурсна пропозиція надаються до Комісії за вказаною в оголошенні поштовою адресою. Термін прийому документів визначається за датою їх фактичної доставки.
6.9. Секретар Комісії реєструє подані заявником документи в журналі прийому конкурсних документів, після чого видає йому розписку про прийняття документів із вказівкою реєстраційного номера.
6.10. За результатами аналізу та оцінки наданих заявником документів на відповідність цьому Положенню (кваліфікаційної оцінки) до участі в конкурсі не допускаються претенденти, які:
- не відповідають умовам п. 3.4 Положення;
- контролюються один одним, перебувають під спільним контролем або є пов’язаними особами згідно із Законом України «Про захист економічної конкуренції» (у разі подання заявки окремо кожним таким претендентом);
- подали заявку, що не відповідає вимогам, визначеним цим Положенням та конкурсною документацією.
Після проведення кваліфікаційної оцінки заявнику надається статус учасника конкурсу або приймається рішення про недопущення заявника до участі в конкурсі з обґрунтуванням.
6.11. Після закінчення встановленого терміну прийом заяв припиняється. Внесення змін до поданих конкурсних пропозицій після закінчення встановленого терміну прийому заяв не допускається.
6.12. Учасник конкурсу має право відкликати свою конкурсну пропозицію до останнього дня прийому заяв (включно), повідомивши про це письмово Комісію або організатора конкурсу. Датою відклику пропозиції є дата реєстрації секретарем Комісії письмового звернення учасника в журналі прийому конкурсних документів.
6.13. Надана заявником (учасником конкурсу за умов присвоєння заявнику такого статусу в порядку, визначеному цим Положенням) конкурсна документація розглядається як його оферта (пропозиція) щодо укладення інвестиційного договору на умовах, визначених як основні умови конкурсу, та умовах, додатково викладених заявником (учасником конкурсу за умов присвоєння заявнику такого статусу в порядку, визначеному цим Положенням) у своїй конкурсній пропозиції.
6.14. Заявник може оформити та подати тільки один комплект конкурсної документації. Заявник може надати єдину конкурсну документацію від групи компаній (співінвесторів, фінансових установ тощо), що має бути зафіксовано відповідними угодами між ними.
6.15. Конкурсна документація передається заявником або уповноваженою особою у двох конвертах. На конвертах зазначається їх номер (1 чи 2), поштова адреса Комісії, найменування конкурсу, найменування заявника та його місцезнаходження.
6.16. Конкурсні пропозиції, отримані Комісією після закінчення строку подачі, не розглядаються і повертаються учаснику конкурсу у нерозпечатаних конвертах.
6.17. У день закінчення строку для подачі конкурсних пропозицій секретар Комісії проводить закриття журналу заяв (журналу прийому конкурсних пропозицій) відповідним записом у рядку, наступному після реєстраційних даних про останнього учасника.
6.18. Ненадання в конкурсній пропозиції необхідної інформації, надання її у неповному обсязі, надання неправдивої інформації є підставою для відмови учаснику конкурсу у розгляді та оцінці його конкурсної пропозиції та підставою для виключення його з числа учасників конкурсу.
6.19. Проведення конкурсу розпочинається у визначені в оголошенні про проведення конкурсу день і годину шляхом проведення засідання Комісії у присутності представника організатора конкурсу, учасників конкурсу (їх представників). На цьому засіданні Комісії секретар Комісії або обраний Комісією член Комісії ознайомлює з документами і розпечатує конверти із конкурсними пропозиціями, що надійшли на розгляд Комісії від учасників конкурсу, та здійснює певні дії відповідно до пп. 5.4 цього Положення.
В протоколі розкриття конвертів відображається інформація про комплектність документів кожного учасника, правильність їх оформлення та завірення, відповідність наданої інформації технічному завданню.
Учасники конкурсу, конкурсна документація яких не відповідає умовам проведення конкурсу, зазначаються в протоколі окремо та їх конкурсні пропозиції не розглядаються.

7. Порядок організації та проведення конкурсу.
Оголошення переможця конкурсу
7.1. За результатами оцінки конкурсних пропозицій Комісія приймає рішення про переможця конкурсу.
7.2 Переможцем конкурсу визнається учасник конкурсу, який у своїй конкурсній пропозиції запропонував найкращі умови реалізації інвестиційного проекту відповідно до умов конкурсу, а також виконав усі інші, передбачені цим Положенням умови конкурсу.
7.3. Основними критеріями визначення переможця конкурсу є:
- відповідність конкурсних пропозицій технічним умовам, встановленим організатором конкурсу;
- найбільш приваблива для замовника пропозиція співробітництва з інвестором;
- наявність досвіду у розробці та/чи експлуатації автоматизованих систем обліку та контролю.
7.4. У разі, якщо в конкурсі прийняв участь лише один заявник, документи якого відповідають встановленим вимогам, він може бути визнаний переможцем конкурсу. 
7.5. Конкурс може бути оголошений таким, що не відбувся, у разі якщо протягом встановленого строку не надійшло жодної конкурсної пропозиції.
Після підписання Комісією протоколу про визнання конкурсу таким, що не відбувся, приймається рішення про перегляд конкурсних умов і проведення нового конкурсу згідно з умовами його проведення, встановленими цим Положенням.
7.7. За результатами конкурсу у день визначення переможця Комісія складає та підписує протокол, у якому зазначаються:
-  склад присутніх членів Комісії;
- найменування об’єкта інвестиції;
- відомості про учасників конкурсу;
- пропозиції учасників конкурсу;
- пропозиції присутніх на засіданні членів Комісії щодо визначення переможця конкурсу;
- результати голосування за оцінкою конкурсної пропозицій;
- обґрунтування визначення переможця конкурсу;
- окрема думка осіб, що проголосували проти прийнятого рішення (за їх бажанням).
7.8. Після підписання протоколу (за умови дотримання процедури проведення конкурсу) конкурс вважається таким, що відбувся. Протокол Комісії за результатами конкурсу підписується переможцем конкурсу. Документальним підтвердженням для переможця на конкурсі є отримання письмового запрошення на переговори з організатором для уточнення кінцевої редакції інвестиційного договору.
7.9. Спори, пов’язані з проведенням конкурсу, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

8. Порядок укладення інвестиційного договору
8.1. Протягом п’яти робочих днів із дня вручення письмового запрошення на переговори переможцю конкурсу організатор конкурсу затверджує своїм наказом результати конкурсу та оголошує його результати в газеті Одеської міської ради «Одеський вісник» та на сайті Одеської міської ради (http://omr.gov.ua/).
8.2. Проект інвестиційного договору розробляється організатором конкурсу відповідно до законодавства України та умов конкурсу. Інвестиційний договір повинен містити всі істотні умови, необхідні для здійснення інвестиційної діяльності та визначені чинним законодавством України.
8.3. Якщо протягом п’яти робочих днів з моменту підписання протоколу та отримання запрошення відповідно до п. 7.7 цього Положення переможець конкурсу не з’явився для узгодження умов інвестиційного договору та підготовки тексту його остаточної редакції, рішення про результати конкурсу скасовується. 
В такому випадку оголошується про проведення нового конкурсу в порядку, передбаченому цим Положенням.
8.4. Узгодження сторонами договору всіх умов та тексту остаточної редакції інвестиційного договору відбувається протягом десяти робочих днів з моменту підписання протоколу та отримання запрошення відповідно до п. 7.7 цього Положення. 
8.5. За результатами проведення конкурсу, після погодження Сторонами тексту інвестиційного договору, Організатор здійснює підготовку рішення сесії Одеської міської ради «Про затвердження результатів конкурсу та надання згоди на укладання інвестиційного договору на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування м. Одеси». 
Після отримання згоди на укладання інвестиційного договору остаточна редакція Договору скріплюється підписами уповноважених представників сторін.  
8.6. Після прийняття рішення сесії Одеської міської ради «Про затвердження результатів конкурсу та надання згоди на укладання інвестиційного договору на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування м. Одеси» Організатор конкурсу не має право відмовлятися від підписання Інвестиційного договору з переможцем конкурсу. 
8.7. Переможець конкурсу набуває статус інвестора з моменту підписання ним інвестиційного договору в порядку та на умовах, визначених цим Положенням та чинним законодавством України.





