PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ
(pályázati kiírás)
Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi
autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
2019-2021

A pályázati kiírója: Gödöllő Város Önkormányzata

Ajánlattételi határidő: A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben
történő megjelenést követő 60. nap 10:00 óra (munkaszüneti nap esetén az azt követő első
munkanap 10:00 óra)
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RÉSZLETES PÁLYÁZATI
1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
TEVÉKENYSÉGRŐL

AZ

FELTÉTELEK

ELLÁTANDÓ

KÖZSZOLGÁLTATÁSI

Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. a továbbiakban: Kiíró) a
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § alapján pályázati felhívást
tett közzé Gödöllő város közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi, menetrend szerinti
autóbusz közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő nyújtására (továbbiakban:
Szolgáltatás, Szolgáltatások).
A pályázati dokumentációt a Kiíró az érdeklődőknek ingyenesen, elektronikusan
biztosítja.
Minden költség, amely az ajánlat elkészítésével és benyújtásával függ össze, a Pályázót terheli.
Sem a Pályázati kiírást, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint
az abban leírt munkák céljára. A szolgáltató kiválasztására irányuló eljárás a 2012. évi XLI. tv.
23. § alapján kerül lebonyolításra. A Pályázó ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában
van az ajánlat megtételekor érvényes és hatályos, a teljesítésre kiható jogszabályokkal és
ajánlatát ezek figyelembevételével állítja össze. A Kiíró a Közszolgáltatási szerződést a jelen
Pályázati Kiírás részét képező szerződéstervezet alapján fogja megkötni, a közszolgáltatási
szerződés szövege a pályázati eljárás során változhat, a szerződés jogszabályok által kötelező
érvénnyel előírt tartalmi elemei kivételével.
2. AZ
ELLÁTANDÓ
ISMERTETÉSE

KÖZSZOLGÁLTATÁSI

TEVÉKENYSÉG

RÖVID

Feladat: Gödöllő város közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi, menetrend szerinti
autóbusz közösségi közlekedés, személyszállítási feladatok kizárólagos ellátása.
A szolgáltatónak a tevékenységét a jelenleg is érvényben levő menetrend szerint kell végeznie.
A városon belüli helyi autóbusz közösségi közlekedési feladatot az alább felsorolt
autóbuszvonalak (16) működtetésével kell ellátni a szolgáltatónak.
A város területén az alábbi helyi autóbuszvonalak működtetésére van szükség:
463 vonalszám: Autóbusz-állomás – Máriabesnyő – Incső
464 vonalszám: Autóbusz-állomás – Úrréti tó
465 vonalszám: Autóbusz-állomás – Vasútállomás – Szárítópuszta
466 vonalszám: Autóbusz-állomás – Vasútállomás – Gödöllői Gépgyár
468 vonalszám: Autóbusz-állomás – Klapka u.
469 vonalszám: Autóbusz-állomás – Klapka u. – Máriabesnyő – Autóbusz-állomás
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470 vonalszám: Autóbusz-állomás – Babati u. – Királytelep – Autóbusz-állomás
471 vonalszám: Autóbusz-állomás – Arany J. u. – Babati u. – Királytelep – Autóbusz-állomás
472 vonalszám: Autóbusz-állomás – Királytelep – Babati u. – Autóbusz-állomás
473 vonalszám: Autóbusz-állomás – Királytelep - Babati u. – Arany J. u. – Autóbusz-állomás
474 vonalszám: Autóbusz-állomás – Királytelep – Klapka u. – Autóbusz-állomás
475 vonalszám: Autóbusz-állomás – Mátyás kir. u. – Hegy u.
476 vonalszám: Autóbusz-állomás – Királytelep – Hegy u. – Autóbusz-állomás
477 vonalszám: Autóbusz-állomás – Tessedik S. u. – Üzleti park – Autóbusz-állomás
478 vonalszám: Autóbusz-állomás – Üzleti park – Autóbusz-állomás
479 vonalszám: Autóbusz-állomás – Haraszti ipari terület – Autóbusz-állomás.
A pályázók a teljes hálózat (az előbbiekben 463-479. sorszám alatt felsorolt autóbusz vonalak)
üzemeltetésére adhatnak be ajánlatot, részajánlat adására nincs lehetőség.
A pályázat tárgya szolgáltatási koncessziónak minősül.
A pályázat nyertesének (a közszolgáltatási szerződésben Vállalkozó) a személyszállítás
feltételeit az 1370/2007/EK rendelet, a 181/2011/EU rendelet, valamint a 181/2011/EU
rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az
autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási
üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet előírásai
szerint kell biztosítani.
Pályázónak ajánlatában részletesen be kell mutatni, hogy milyen módon kívánja teljesíteni a
szolgáltatást. Például az egyes vonalakon milyen gépjárműveket fog működtetni. Ugyanazon a
vonalon, az igények figyelembe vételével, kisebb és nagyobb befogadóképességű buszok is
közlekedhetnek. Nyilatkozni kell a Pályázónak arról, hogy hány busz esetében biztosított
legalább az EURO 3 vagy ennél korszerűbb motor használata, és az akadálymentesítés. A
menetrend betartása alapkövetelmény.
A Kiíró (a közszolgáltatási szerződésben Megrendelő) a fentiekben felsorolt jogszabályok
idevonatkozó előírásain túlmenően egyéb, sajátos feltételt nem ír elő a közszolgáltatónak.
3. A PÁLYÁZÓK KÖRE, ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK, ALVÁLLALKOZÓ
A pályázatban részt vehet minden szolgáltató, aki rendelkezik a 2012. évi XLI. tv. 10.§ (1) és
(2) bekezdésében megjelölt autóbuszos személyszállító engedéllyel. Szolgáltatón a jelen
pályázati kiírásban és mellékleteiben a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.
tv. 2.§ 15. pontja szerinti közlekedési szolgáltató értendő.
A Pályázónak és a Pályázó által igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlatban írásban
nyilatkozni kell arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. szerinti átlátható
szervezet.
Egy szolgáltató szervezet csak egy ajánlatban vehet részt.
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Több pályázó közös ajánlatot csak Konzorciumként tehet. Ebben az esetben a Pályázóknak
polgári jogi szerződésben meg kell pontosan határozniuk a szolgáltatás azon részeit, amelyeket
az egyes Pályázók teljesítenek, illetve azon részeket, amelyekre harmadik személlyel kívánnak
szerződést kötni.
A Pályázóknak csatolniuk kell egy közös ajánlattételi megállapodást, a közös ajánlattétel
formájának, a részesedés mértékének feltüntetésével, a vezető (képviselő) gazdálkodó szervezet
megjelölésével, a feladatok megosztásának ismertetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok
egyetemleges felelősséget vállalnak a feladatok megvalósításáért. Amennyiben a megállapodás
nem tartalmaz nyilatkozatot az egyetemleges felelősségre vonatkozóan, az a Pályázó (Közös
pályázók) ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását eredményezi.
Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös ajánlatban részt vevő egyik fél nyilatkozik
Pályázati dokumentáció letöltéséről. Közös ajánlattétel esetében a kiíró előírja, hogy mindegyik
fél rendelkezzen autóbuszos személyszállító engedéllyel.
A Pályázó ugyanabban az eljárásban egynél több közös ajánlatot nem tehet. Amennyiben a
Pályázó egynél több ajánlatban vesz részt jelen munkákra vonatkozóan, úgy ez mindazon
ajánlat kizárását eredményezi, melyben az adott Pályázó részt vesz.
Alkalmassági feltételek:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
-

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint
az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás
személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok
módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. sz. rendelet előírásainak megfelelő
autóbuszos személyszállítási engedély, egyszerű másolatban,

- Pályázó igazolja, számviteli eszköznyilvántartás, szerződés vagy szándéknyilatkozat
becsatolásával, hogy rendelkezik vagy a szolgáltatás megkezdésének időpontjában
rendelkezni fog az ajánlatában megadott darabszámú, saját tulajdonú, vagy hosszú
távra bérelt, lízingelt vagy szándéknyilatkozattal lekötött, a menetrend szerinti
személyszállítási tevékenységre alkalmas EURO-3 vagy annál korszerűbb
besorolású autóbusszal, melyek befogadóképessége az ajánlatában foglaltaknak
megfelel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan a Pályázó amennyiben
- nem rendelkezik a 261/2011. (XII. 7.) Korm. számú rendelet előírásainak megfelelő
érvényes autóbuszos személyszállítási engedéllyel,
- nem tudja igazolni, hogy rendelkezik vagy a szolgáltatás megkezdésének
időpontjában rendelkezni fog az ajánlatában megadott darabszámú, saját tulajdonú,
vagy hosszú távra bérelt, lízingelt vagy szándéknyilatkozattal lekötött, a menetrend
szerinti személyszállítási tevékenységre alkalmas EURO-3 vagy annál korszerűbb
besorolású autóbusszal, melyek befogadóképessége az ajánlatában foglaltaknak
megfelel.
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Alvállalkozó(k) bevonása:
A Pályázó jogosult a közszolgáltatási szerződés teljesítéséhez – a pályázat elnyerése esetén –
alvállalkozó(k) bevonására. Alvállalkozóként bevont személy esetében a közszolgáltatási
szerződés megkötését megelőzően, a szerződéskötés feltételeként igazolni kell, hogy az
alvállalkozó(k) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. szerint átlátható szervezet(ek).
Az igazolás elmaradása esetén a Kiíró akkor sem kötheti meg a szerződést, ha az igazolás a
pályázat nyertese tekintetében megtörtént.
A közszolgáltatási szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozó(k) magatartásáért a Vállalkozó
(nyertes Pályázó) úgy felel, mintha a szolgáltatást teljes egészében maga látná el.
4. A PÁLYÁZÓK TÁJÉKOZTATÁSA
A dokumentáció elérhető, letölthető:
Gödöllő Város Önkormányzata honlapján (www.godollo.hu) az alábbi útvonalon:
http://www.godollo.hu/kozbeszerzesek/
Az ajánlattételi időszak során a Kiíró személyes konzultációt egy alkalommal tart.
A konzultáció időpontja: 2018. október 24. 10:00 óra. Helyszín: Gödöllő, Dózsa György út 69.
szám, VÜSZI épülete, I. emeleti tárgyaló.
Kérjük a tisztelt Pályázókat, hogy a konzultáción való részvételi szándékukat előzetesen,
október 18. 16:00 óráig jelezni szíveskedjenek a vari.eniko@godollo.hu e-mail címre!
A pályázati dokumentációval kapcsolatos, legkésőbb 2018. november 15. 16:00 óráig írásban
beérkezett kérdésekre a Kiíró legkésőbb 2018. november 23. 15:00 óráig írásban válaszol. A
kérdésfeltevés
és
a
válaszadás
e-mail
útján
(skulteti.istvan@godollo.hu;
vari.eniko@godollo.hu) elfogadott.
5. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATI IDŐSZAK ALATT
Az ajánlati időszak alatt kommunikáció csak magyar nyelven, hivatalos úton levélben,
e-mailben történhet a következő címre:
Gödöllő Város Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69. I.
Tel: 06-28-529-141
e-mail: vari.eniko@godollo.hu
6. PÁLYÁZATI KIÍRÁS VISSZAVONÁSA
A Kiíró a Pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, amiről az
ajánlattételi határidő lejárta előtt, egyidejűleg a Pályázókat írásban értesíti.
7. A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA, HIÁNYPÓTLÁS
A Pályázó kötelessége, hogy tanulmányozza a Pályázati kiírás valamennyi utasítását, az
űrlapokat, az összes feltételt és előírásokat. Amennyiben a Pályázó nem adja meg a Pályázati
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kiírásban kért összes információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel meg a Pályázati
felhívás és a Pályázati kiírás feltételeinek, az minden vonatkozásában a Pályázó kockázata, és
az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. Bármilyen mulasztás, amelyet a Pályázó követ el
amiatt, hogy nem szerez megbízható információt a szolgáltatásokról, az előzményekről, vagy
olyan egyéb ügyekről, amelyek befolyásolják a szolgáltatások végrehajtását, vagy a szerződés
feltételeinek betartását, nem menti fel a Pályázót – amennyiben az a nyertes ajánlatot tette, és
vele a szerződést megkötötték – azok alól a kockázatok, kötelezettségek és felelősség alól,
amelyek a szerződés szerint rá hárulnak.
A Kiíró a Pályázók részére teljes körűen biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a hiányok
pótlására elegendő határidő kitűzésével.
8. AZ AJÁNLAT NYELVE
A Pályázó által kidolgozott ajánlat (minden mellékletével, és csatolt dokumentumával) és
minden, a Kiíró és a Pályázó között az ajánlattétellel kapcsolatban folytatott levelezés, illetve
dokumentum nyelve a magyar nyelv.
9. AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK
A Pályázónak ajánlati biztosítékot kell nyújtania, melynek összege 500.000 Ft, azaz ötszázezer
forint. Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség időtartama alatt.
Amennyiben az ajánlati biztosíték a fenti időpontig nem érvényes, úgy a Kiíró az ajánlatot
érvénytelenné nyilvánítja.
Az ajánlati biztosítékot készpénzbefizetés, bankgarancia, vagy kezesi biztosítás formájában kell
a Kiíró rendelkezésére bocsátani, és az ajánlattételi határidő előtt a Kiíró Pályázati felhívásban
megadott számú számlájára kell átutalni, vagy az ajánlattal együtt kell benyújtani.
Érvénytelen az az ajánlat, amely az ajánlati biztosítékot nem, vagy nem az előírt formában
tartalmazza. Ajánlati biztosíték hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Ha a Pályázó az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés
megkötése az érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
Kiíró az ajánlati biztosítékot a pályázati felhívás visszavonását, ajánlat érvénytelenné
nyilvánítását, az eljárás eredményéről szóló értesítést követő tíz napon belül, a nyertes pályázó
részére a szerződéskötés napját követő tíz napon belül fizeti vissza.
10. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama a tárgyalás(ok) lezárásának napjától 30 nap.
Rövidebb időtartamra szóló ajánlatot a Kiíró érvénytelennek nyilvánít.
11. AJÁNLAT AZ ELLENTÉTELEZÉS MÉRTÉKÉRE
A Pályázó kötelessége, hogy meggyőződjön a Pályázati kiírás és a Kiíró által a
szolgáltatásokkal kapcsolatban szolgáltatott bármilyen információ pontosságáról. Az
ellentételezés iránti igényt magyar forintban (HUF/év) kell megadni. A kifizetés pénzneme
magyar forint (HUF). Az ellentételezés kiszámításánál a Pályázónak minden, a tevékenységgel
kapcsolatban felmerülő költséget figyelembe kell vennie.
A Pályázó által igényelt ellentételezés a szerződés időtartama alatt – főszabályként - nem
módosítható. Az általános forgalmi adó fizetése/elszámolása a szerződés időtartama alatt a
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mindenkori hatályos jogszabályi előírások szerint történik. A pályázat kiírásának időpontjában
az ellentételezés nem esik általános forgalmi adófizetési kötelezettség alá.
12. JAVASLAT HELYI MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZ KÖZLEKEDÉS
DÍJAIRA
A Pályázónak javaslatot kell adni a közszolgáltatási szerződésben rögzítendő áralkalmazási
elvekre, valamint a 2019. január 1-jétől 2021. december 31-ig alkalmazandó díjakra, az
alábbi bontásban nettó és bruttó összegben:
„A helyi autóbusz-közlekedési díjai:
A menetrendszerinti helyi autóbuszjárat és a helyközi járat helyi menetdíjai:
a) Menetjegy ára:

elővételes

Ft

utazás során váltott

Ft

b) Egyvonalas havi bérletjegy ára:

Ft

c) Egyvonalas félhavi bérletjegy ára:

Ft

d) Összvonalas havi bérletjegy ára:

Ft

e) Összvonalas félhavi bérletjegy ára:

Ft

f) Tanuló, illetve nyugdíjas bérletjegy ára:

Ft

Pótdíjak:

Egyéb díjak „
A közszolgáltatási szerződés időtartama alatt a díjak nettó összege a felek megegyezése alapján
nem módosítható.
13. AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA
Az ajánlatot egy papír alapú és egy elektronikus (CD) példányban, magyar nyelven kell
benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát géppel vagy tintával kell kitölteni, a tartalommal bíró
oldalakat oldalszámmal ellátni és szignálni (csak cégszerű aláírási joggal rendelkező személy,
vagy írásban meghatalmazott képviselő szignálhat), az ajánlat elején oldalszámokkal ellátott
tartalomjegyzéket kell csatolni. Az ajánlatot a kiadott nyomtatványoknak megfelelően alá kell
írnia a Pályázónak vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) a cégokmányokban megfelelően van
felhatalmazva arra, hogy kötelezzék a Pályázót a szerződés betartására. A vonatkozó
cégokmányoknak, valamint az aláírók aláírási címpéldányának eredeti, vagy egyszerű másolati
példányát az ajánlathoz csatolni kell. Az eredeti példányt úgy kell bekötni, hogy roncsolásmentesen ne legyen felbontható. A példányok közötti esetleges különbözőség esetén az papír
alapú példány tekintendő a hivatalos és érvényes ajánlatnak. Az ajánlat nem tartalmazhat
betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha a Pályázó javítja ki saját
hibáját. Ilyenkor az ajánlat aláírójának, illetve aláíróinak kézjegyükkel kell ellátniuk a
javításokat. Az ajánlat címlapján szerepelnie kell a Pályázó nevének. Amennyiben több
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Pályázó közösen tesz ajánlatot, a címlapon a Konzorcium nevét, vezetőjét, és tagjait kell
feltüntetni.
Az ajánlathoz tartozó iratokat az alábbi csoportosításban kell összeállítani:
- Tartalomjegyzék.
- Felolvasólap, a következő tartalommal: Pályázó(k) neve(i); Pályázó(k) címe/székhelye;
részszempontokra tett ajánlat.
- Ajánlati biztosíték igazolása.
- Pályázó nyilatkozata, amelyben Pályázó nyilatkozik, hogy ajánlata a pályázati felhívásban
és dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan
figyelembevételével készítette el, illetve kifejezett nyilatkozata a pályázati felhívás
feltételeire, szerződés teljesítésére.
- Pályázó nyilatkozata alvállalkozó(k) bevonásáról, annak mértékéről.
- Közös Ajánlattétel dokumentumai (adott esetben).
- Ajánlat az ellentételezés mértékére és az elbírálásra kerülő részszempontokra.
- Javaslat a 2019. január 1-jétől 2021. december 31-ig alkalmazandó díjakra.
- Nyilatkozat arról, hogy a Pályázó(k) és - adott esetben - az igénybe venni kívánt
alvállalkozó(k) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. szerint átlátható
szervezet(ek).
- autóbuszos személyszállítási engedély egyszerű másolatban
- nyilatkozat a teljesítési biztosítékokról (a 21. pontban megadottak szerint)
- aláírási címpéldány
13. AZ AJÁNLATOK CSOMAGOLÁSA ÉS BENYÚJTÁSUK MÓDJA
Ajánlatot csak a Pályázati dokumentáció alapján tehetnek a Pályázók.
Az ajánlatot zárt csomagolásban kell beadni, a csomagoláson az alábbi szöveget kell
feltüntetni:
"Személyszállítás autóbusszal, ajánlattételi határidő előtt tilos felbontani”
Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, a Kiíró nem vállal
felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Az ilyen okból idő
előtt felbontott ajánlatot érvénytelenné nyilvánítják. A nem megfelelő címzés – feliratozás –,
csomagolás az ajánlattételi eljárásból való kizárást vonja maga után. A Pályázó kizárólagos
felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, példányszámban, írásban, zártan, a Pályázati
felhívásban megadott címre közvetlenül, vagy postai úton és időben kerüljön benyújtásra. A
postán feladott ajánlatot a Kiíró csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattétel határidejéig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos
postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat a Pályázót terheli. Amennyiben bármelyik
ajánlat az ajánlattételi határidőnél később érkezik meg a Kiíróhoz, úgy azt a Kiíró
érvénytelennek nyilvánítja, az eljárásban nem vehet részt.
14. AZ AJÁNLATOK MÓDOSÍTÁSA, VISSZAVONÁSA
A Pályázó az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja az ajánlatát. A
Pályázónak módosítási vagy visszavonási bejelentését az ajánlatok beadására vonatkozó
előírásoknak megfelelően kell elkészítenie. Módosított ajánlat vagy visszavonás benyújtásakor
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a fent közölt feliratot ki kell egészíteni "Módosított ajánlat" ill. "Ajánlat visszavonása"
felirattal.
15. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA
A Kiíró az ajánlatok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kezdi meg. (A
Pályázati felhívásban megjelölt időpontban).
Az ajánlatok felbontásánál a Pályázók, a Kiíró és az általa meghívott személyek lehetnek jelen.
Az ajánlatok felbontásánál a kiíró az alábbiakat közli a jelenlevőkkel:
- Az ajánlat határidőre beérkezett-e,
- A csomagolás szabályos, sértetlen-e,
- A Pályázók neve, címe (székhelye),
- Példányszámok megvannak-e (1 papír alapú + 1 CD),
- Az ajánlati biztosíték igazolása csatolásra került-e,
- Az elbírálására kerülő részszempontokra adott válaszok.
Azok az ajánlatok, amelyeket az ajánlattételi határidő lejártát követően nyújtottak be, nem
kerülnek felbontásra. Amelyik ajánlat nem felel meg a bontáskor vizsgált formai előírásoknak
(határidő, csomagolás, jogosultság), valamint az ajánlati biztosítékot a Pályázó nem bocsátotta
a Kiíró rendelkezésére, azt a Kiíró a bontási eljárás során érvényteleníti, és az elbírálás további
szakaszában már nem vehet részt. Az ajánlatok felbontásáról jegyzőkönyv készül.
A Kiíró biztosítja a pályázóknak, ésszerű határidőn belül a teljes körű hiánypótlás lehetőségét.
Az ajánlatok felbontásának időpontja: A Hivatalos Értesítő megjelenését követő 60. nap 10: 00
(munkaszüneti nap esetén a következő munkanap 10:00 óra).
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda 2100 Gödöllő, Dózsa
György út 69. I. emelet Tárgyaló.

16. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE
A Kiíró írásban felvilágosítást kérhet a Pályázótól a pályázati ajánlatban lévő nem egyértelmű
kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A Kiíró megvizsgálja
az ajánlatokat annak érdekében, hogy megállapítsa teljesek-e, érvényesek-e, szükséges-e a
hiánypótlás, tartalmaznak-e számítási hibát.
A Kiíró az ajánlatok felbontásakor, illetőleg azt követően megállapítja, hogy mely ajánlatok
érvénytelenek. Érvénytelen az ajánlat, ha:
- Azt a Pályázati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be.
- A Pályázó a biztosítékot nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta
rendelkezésre, így különösen, ha az ajánlatában a biztosíték befizetését nem igazolta.
- A Pályázó nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelményeknek, azok bármelyikének.
- Egyéb módon nem felel meg a Pályázati felhívásban és a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Az érvénytelen ajánlatot tett pályázókat a kiíró kizárja és ezt követően csak az érvényes
ajánlatot tett Pályázókat hívja meg a tárgyalás(ok)ra. Az érvényes ajánlatok végleges tartalma
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a tárgyalás(ok) eredményeként alakul ki, melyeket a bírálóbizottsága javaslata alapján a Kiíró
képviselő-testülete értékel.
A Kiíró figyelmezteti a Pályázókat, hogy a szerződéskötésnek akadálya, ha a Pályázó vagy
az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem átlátható szervezet! Amennyiben a
Pályázó vagy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó részéről nem igazolt, hogy a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. szerint átlátható szervezet, a Kiíró a
közszolgáltatási szerződést nem kötheti meg.
17. A NYERTES PÁLYÁZAT KIVÁLASZTÁSA
A nyertes pályázat kiválasztása az összességében legelőnyösebb ajánlat
módszerével történik, az alábbiak szerint:
Részszempontok:
Súlyszámok
- Ellentételezés mértéke Ft/év
- Szakmai ajánlat:
alszempontok:
A minimum EURO 3-nál korszerűbb motorral rendelkező buszok száma,
Légkondicionált járművek száma,
Környezetkímélő, zéró CO2 kibocsájtású járművek száma egyes vonalakra,
Környezetkímélő, zéró CO2 kibocsájtású járművek száma teljes hálózatra,

kiválasztásának

70
30
10
10
5
5

Az ajánlatok értékelésekor az adható pontszám valamennyi részszempont esetében: 1-10 pont.
Az egyes részszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a
többi ajánlatra adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek
meghatározásra. Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott
részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra
kiterjedően összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként így összegzett súlyozott összértékek
kerülnek összehasonlításra.
Az első részszempont esetében (ellentételezés) a fordított, a második részszempont esetében az
egyenes arányosság szabályai szerint történik az értékelés.
Kiíró fenntartja annak jogát, hogy amennyiben számára kizárólag kedvezőtlen ajánlatok
érkeznek, az eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
18. EREDMÉNYHIRDETÉS
A Kiíró az eljárás eredményét a Pályázati felhívásban rögzített időpontban az ajánlatok
felbontására megjelölt helyen hirdeti ki. Az eredményhirdetés során a Kiíró ismerteti az
ajánlatok főbb adatait és az elért összesített pontszámokat és súlyozott összértékeket, és felhívja
a nyertes Pályázót a Teljesítési Biztosíték benyújtására, valamint annak igazolására, hogy
átlátható szervezet. Amennyiben alvállalkozó igénybevételére sor kerül, azt is igazolni kell,
hogy az alvállalkozó átlátható szervezet. Az eredményhirdetésről készült jegyzőkönyvet a
Pályázóknak az eredményhirdetést követően haladéktalanul megküldi.
Eredményhirdetés tervezett, legkésőbbi időpontja: ajánlatok benyújtását követő 15. nap 11:00
óra (munkaszüneti nap esetén a következő munkanap 11.00 óra)
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19. SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE, A SZOLGÁLTATÁS MEGKEZDÉSE
A Kiíró a nyertes Pályázóval, vagy annak visszalépése esetén, mérlegelés alapján, az eljárás
eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel) köt szerződést a Pályázati felhívás szerint, vagy új pályázatot ír ki.
A szerződéskötés a felek képviselői által külön-külön aláírással, az okiratok postai
továbbításával történik.
A szerződéskötés tervezett időpontja: legkésőbb 2018. 12. 31-ig.
Amennyiben a Pályázó nem nyújtja be a teljesítési biztosítékot, vagy nem írja alá a szerződést a
fenti időpontban, akkor ezt a Kiíró a Pályázó visszalépésének tekinti, és jogosult az ajánlati
biztosíték igénybe vételére. A Pályázó részéről nem támasztható semmiféle kártérítési igény a
Kiíróval szemben. Amennyiben a nyertes Pályázóval a szerződéskötés meghiúsul, akkor a
Kiíró jogosult a következő – második – legkedvezőbb ajánlatot tevő Pályázóval szerződést
kötni, vagy új pályázatot kiírni.
A szolgáltatás megkezdésének időpontja: 2019. január 1. 0 óra
A szolgáltatás befejezésének időpontja: 2021. december 31. 24 óra
A szerződés időtartama a felek közös akarata szerint legfeljebb további egy évvel
meghosszabbítható.
20. TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉKOK
A nyertes Pályázónak teljesítési biztosítékot kell nyújtania a szerződés megkötésekor, melynek
összege 1 millió, azaz egy millió Ft. A teljesítési biztosítéknak érvényben kell maradnia a
Közszolgáltatási szerződés megszűnésének napját követő 30 napig. A teljesítési biztosíték
nyújtásáról, annak módjáról a Pályázónak írásban nyilatkozni kell. A teljesítési biztosíték
benyújtása a szerződéskötés feltétele.
A Pályázónak nyilatkozni kell továbbá, hogy szerződéskötés esetére a Kiírótól kér-e
biztosítékot és milyen mértékben. A Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy az általa
nyújtandó teljesítési biztosíték nyújtásának módjáról maga döntsön.
A teljesítési biztosíték igénybe vételének feltételeit a Közszolgáltatási szerződés szabályozza.
21. TÁJÉKOZTATÁS A JELENLEGI SZOLGÁLTATÁSRÓL
A szolgáltatónak a tevékenységét a jelenleg érvényben levő menetrend szerint kell végeznie 16
autóbusz vonal működtetésével.(ld. a dokumentáció 2. pontja szerinti 1-16. sorszám alatt
felsorolt helyi autóbusz vonalak). Jelenleg 4 helyi vonal működtetését látja el a szolgáltató
helyközi járattal, 8 autóbusz vonal működtetése helyi járattal történik.
http://www.volanbusz.hu//hu/belfoldiutazas/menetrend/helyi
A menetrend szerinti helyi autóbuszjárat 2015. január 1-jétől érvényes díjai:
A menetrend szerinti helyi autóbuszjárat és a helyközi járat helyi menetdíjai:
a) Menetjegy ára:
utazás során váltott

elővételes

220 Ft
260 Ft
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b) Egyvonalas havi bérletjegy ára: 3 150 Ft
c) Egyvonalas félhavi bérletjegy ára: 2 100 Ft
d) Összvonalas havi bérletjegy ára: 4 700 Ft
e) Összvonalas félhavi bérletjegy ára:
3 100 Ft
f) Tanuló, illetve nyugdíjas bérletjegy ára: 1 800 Ft
Pótdíjak:
a./ 8000 Ft (6299,21 Ft+ áfa) pótdíjat köteles fizetni az, aki csomagként, kézipoggyászként nem
szállítható tárgyat (vagy élő állatot) visz be a járműbe, ha az utas, vagy az általa szállított
kézipoggyász vagy élő állat bepiszkítja a járművet.
b./ 8000 Ft (6299,21 Ft+ áfa) pótdíjat köteles fizetni, aki
- jegy nélkül,
- érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást,
- valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénybe,
- kutyát külön érvényes menetjegy nélkül szállít.
c./ 12 000 Ft (9448,82 Ft+áfa) pótdíjat köteles fizetni, aki a tartozást 30 napon belül nem
egyenlíti ki.

Egyéb díjak:
a./ bérletigazolvány kiállítási díj:
b./ kezelési költség:
c./ utólagos bérletbemutatási költség:

45 Ft (bruttó)
35 Ft (bruttó)
90 Ft (bruttó)
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FELOLVASÓ LAP
Pályázó neve:

Pályázó címe:
Telefon, fax száma:
E-mail címe:
Ajánlat:
Ellentételezés mértéke nettó Ft/év :
Szakmai ajánlat:
A minimum EURO 3-nál korszerűbb motorral rendelkező buszok száma:
Légkondicionált járművek száma:
Környezetkímélő, zéró CO2 kibocsájtású járművek száma egyes vonalakra:
Környezetkímélő, zéró CO2 kibocsájtású járművek száma teljes hálózatra:

A pályázat ………. számozott oldalt tartalmaz, amelyet az eredeti példányon cégszerű
aláírással ellátva nyújtottunk be.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
_______________________________
cégszerű aláírás
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I.

PÁLYÁZÓ

NYILATKOZATA

Alulírott‚ ………………………………………………………….………. (név, tisztség) mint
a(z)
……………………………………….……………………………..………
(cég)név,
székhely) ajánlattevő jelen eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője — nyilatkozom,
hogy az ajánlatunkat a pályázati felhívásban illetőleg a dokumentációban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készítettük el és nyújtottuk be.
Kijelentem, hogy a pályázati dokumentációt letöltöttem, az ajánlatot a pályázati dokumentáció
ismeretében nyújtottam be.
Kijelentem, hogy nyertességem esetén, a közszolgáltatási szerződés megkötésének érdekében
kész vagyok az ajánlattevő gazdasági társaság és – adott esetben - részünkről a teljesítésbe
bevonni kívánt alvállalkozó(k) tekintetében is igazolni, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. tv. szerinti átlátható szervezet.
Kijelentem továbbá, hogy a pályázati felhívás feltételeit megismertem, a szerződés teljesítését a
pályázati felhívásban és dokumentációban, ill. az ajánlatban meghatározott feltételekkel
teljesítem nyertességem esetén, az ajánlatban meghatározott ellentételezés fejében.
Jelen nyilatkozatot „Gödöllő, személyszállítás autóbusszal” tárgyában megindított a 2012. évi
XLI. tv. 23. §-a szerinti pályázatra benyújtott ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………..……………….
cégszerű aláírás
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II.

PÁLYÁZÓ

NYILATKOZATA

Alulírott‚ ………………………………………………………….………. (név, tisztség) mint
a(z) ……………………………………….……………………………..……… (cég) név,
székhely) ajánlattevő jelen eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője — nyilatkozom,
hogy a pályázat nyertessége esetén a közszolgáltatási szerződés megkötését követően

a teljesítésbe alvállalkozót nem kívánok bevonni.

a teljesítésbe az alább megjelölt alvállalkozót (alvállalkozókat) kívánom bevonni.

Jelen nyilatkozatot „Gödöllő, személyszállítás autóbusszal” tárgyában megindított a 2012. évi
XLI. tv. 23. §-a szerinti pályázatra benyújtott ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………..……………….
cégszerű aláírás

Megjegyzés: kérjük a kívánt szövegrészt aláhúzni.

