
Pályázati felhívás Celldömölk város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett 

menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására 

 

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyszállítási 

szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: törvény) rendelkezései 

alapján Celldömölk város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend 

szerinti személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására pályázatot ír ki. 

 

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma: 

Celldömölk Város Önkormányzata 

9500 Celldömölk, Városháza tér 1. 

Telefon: +36-95-777-810; Fax: +36-95-420-304 

Kapcsolattartó: Kocsis Orsolya pályázatkezelési ügyintéző 

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 

9500 Celldömölk, Városháza tér 1. 105. sz. iroda 

Telefon: +36-95-777-830, e-mail: kocsis.orsolya@celldomolk.hu 

 

2. Az eljárás tárgya, illetőleg mennyisége: 

Celldömölk város közigazgatási területén helyi menetrend szerinti autóbuszos 

személyszállítási tevékenység végzése kizárólagos joggal, ezen kívül a szükséges menetrend, 

jegyek és bérletek biztosítása. A személyszállítást a pályázati kiírásban meghatározott számú 

és helyű megállóhelyet tartalmazó menetrend szerint kell végezni. A megállóhelyek számát és 

nevét, valamint a járatok indulás időintervallumát, a részletes műszaki leírást a pályázati 

kiírás tartalmazza. 

 

3. A pályázaton való részvétel feltételei: 

A pályázat nyílt, egyfordulós, nyelve magyar. Pályázhat a törvény 23. § (3) bekezdésére is 

figyelemmel a törvény 2. § 15. pontja szerinti szolgáltató, amennyiben a törvény 10. § (1) és 

(2) bekezdésében megjelölt autóbuszos személyszállítói engedéllyel rendelkezik, és vele 

szemben nem állnak fenn a pályázati kiírásban meghatározott kizáró okok, továbbá megfelel 

az abban előírt alkalmassági feltételeknek, műszaki, szakmai, pénzügyi minimum 

követelményeknek. 

 

4. Az ajánlat benyújtásának feltétele: 

Az ajánlat benyújtásának feltétele: 300.000 forint összegű ajánlati biztosíték teljesítése 

Celldömölk Város Önkormányzatának K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10404711-49565148-

53561002 számlájára történő befizetéssel, vagy az eredményhirdetés tervezett időpontjáig 

szóló bankgaranciával. A befizetés tényét az ajánlattevő az ajánlatában köteles a befizetési 

bizonylat másolatával igazolni, illetve a bankgaranciára vonatkozó dokumentumot ajánlatához 

csatolni. 

 

5. A szerződés időtartama:  A közszolgáltatási szerződés időtartama 5 év 

 

6. Az ajánlattételi határidő:  2016. augusztus 1. 10 óra 

 

7. Az ajánlat benyújtásának címe: 

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 

9500 Celldömölk, Városháza tér 1. I. emelet 105. sz. iroda 
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8. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 

9500 Celldömölk, Városháza tér 1. földszinti tárgyaló 

Ideje: 2016. augusztus 1. 10 óra 

 

9. Az eredményhirdetés tervezett időpontja:   2016. augusztus 31. 

 

10. A közszolgáltatási szerződéskötés tervezett időpontja: 2016. szeptember 15.  

 

11. A szolgáltatás megkezdésének határnapja:   2016. október 1. 

 

12. Az ajánlatok bírálati szempontjainak meghatározása: 

Az elbírálás szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat. Az ajánlatkérő az érvényes 

pályázatokat bírálja el. A bírálati folyamat végeredményeként kerül kiválasztásra a nyertes 

ajánlattevő az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempont alapján. A pontozás 

módszerét és a további részleteket a pályázati kiírás tartalmazza. 

 

13. Az pályázati kiírás rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési 

helye és pénzügyi feltételei: 

Az pályázati kiírás beszerzésének határideje: az ajánlatok beadásának napján 9 óra. 

Ár: 50.000 forint + áfa, pénznem: HUF 

A fizetés feltételei és módja: a kiírás ellenértékét Celldömölk Város Önkormányzatának 

K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10404711-49565148-53561002 számlájára kell átutalni a 

dokumentáció átvételét megelőzően. Az átutalásnál a közlemény rovatban kérjük feltüntetni: 

„Autóbusz pályázat”. 

Az pályázati kiírás rendelkezésre bocsátásnak módja: az átutalási megbízás bemutatását 

követően, hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között, illetve pénteken 8-12 óra között a felhívás 1. 

pontjában meghatározott elérhetőségen. 

A pályázati kiírás megvétele az eljárásban való részvétel feltétele. 
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