
Gödöllő Város Polgármestere 

E ŐTERJES TÉS 

a Képviselő-testület 2018. szeptember 20-án tartandó ülésére 

Tárgy: Javaslat a „Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz
közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására" meghirdetett pályázat 
kiírására 

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) 
bekezdés 18. pontja értelmében a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati közfeladatok közé. tartozik a helyi közösségi közlekedés biztosítása. A 
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLL törvény előírásai alapján a menetrend 
szerinti buszközlekedési közszolgáltatás esetén pályázat útján kell kiválasztanunk a 
közszolgáltatót. Gödöllő város közigazgatási területén a Volánbusz Zrt. látja. el a 
közszolgáltatást, a szerződés 2018. december 31-ig szól. 

A menetrend szerinti helyi buszközlekedés biztosítása érdekében szükséges a fentiek alapján 
új pályázat kiírása, a 2012. évi XLI. törvény 23. §-ában meghatározott előírások figyelembe 
vételével. A pályázati felhívást nyilvánosságra kell hozni legalább kettő országos napilapban, 
továbbá a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, továbbá a 
helyben szokásos módon, a pályázat benyújtási határidejét legalább 60 nappal megelőzően. 

Tekintettel a Hivatalos Értesítőben való megjelenés pontos időpontjának bizonytalanságár.a, az 
ajánlattételi határidőt nem konkrét napban határoztuk meg, hanem a hivatalo~ közzétételtől 
számított 60. napot jelöltük meg a pályázat leadásának határidejeként. 

A közszolgáltatást javaslom 2019. január l-jétől számított 3 év határozott időtartamra kötni, 
azzal, hogy további - legfeljebb - egy évvel meghosszabbítható. 

A pályázati felhívás az előterjesztés mellékleteként megtalálható, a teljes pályázati 
dokumentáció a napokban befejezett utasszámlálás eredményének véglegesítését követően, a 
pályázati felhívás közzétételével egyidejűleg ingyenesen, elektronikusan elérhető lesz. a város 
honlapjáról. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására! 

Göd ö 11 ő, 2018. szeptember 

Dr. „~ 

Határozati javaslat 

Gödöllő Város Képviselő-testülete e határozat mellékleteként elfogadja a „P ÁL Y ÁZA TI 
FELHÍV ÁS Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz
közlekedés közszolgáltatási szer.ződés keretében történő ellátására" című dokumentumot, 
melynek alapján elrendeli a 2012. évi XLI. törvény 23. §-ának megfelelő pályázat lefolytatását 
a helyi közösségi autóbusz közlekedés ellátásának megrendelésére a 2019. január l-jétől 2021. 
december 31-ig terjedő időszakban. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat meghirdetésére. 
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A teljes pályázati dokumentáció (pályázati kiírás) az utasszámlálás eredményének 
véglegesítését követően, a pályázati felhívás közzétételével . egyidejűleg ingyenesen, 
elektronikusan elérhető lesz a város honlapjáról. 

A pályázati eljárás keretében . beérkező ajánlatok elbírálását, a ,tárgyalás( ok) lefolytatását, 
valamint az eljárást lezáró döntés előkészítését a bírálóbizottság végzi. 

A bírálóbizottság tagjai: 
1. dr. Kiss Árpád jegyző 
2. dr. Lantai Csaba alpolgármester 
3. Kovács Barnabás, a Pénzügyi Bizottság elnöke 
4. Halász Levente, a Gazdasági Bizottság elnöke 
5. Tóth Tibor, a Városfejlesztési Bizottság elnöke 

A Képviselő-testület felkéri a bírálóbizottságot, hogy a pályázat elbírálására szóló javaslatát a 
Képviselő-testület 2018. decemberi ülésére terjessze elő. 

Határidő: a pályázat meghirdetésére azonnal. 
Felelős: dr. Gémesi György polgármester 



Pályázati felhívás 

Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti, helyi 
autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására 

1. A pályázati kiírója: Gödöllő Város Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró) 
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2. A pályázók köre: A pályázatban részt vehet minden -szolgáltató, aki rendelkezik a 
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 10. § (1) és (2) bekezdésében 
megjelölt autóbuszos személyszállító engedéllyel. Szolgáltatón a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 2. § 15. pontja szerinti közlekedési szolgáltatót. 
kell érteni. 

3. ·A pályázati dokumentáció beszerezésének módja: A részletes pályázati kiírást a 
pályázati dokumentáció tartalmazza, amelyet a Kiíró ingyenesen, elektronikusan bocsát az 
érdeklődők rendelkezésére. A pályázati dokumentáció a pályázati felhívás megjelenésétől az 
ajánlattételi határidő lejártáig elérhető és letölthető az alábbi internetes portálon: 

·Gödöllő Város Önkormányzata honlapján (www:.godollo.hu) az alábbi útvonalon: 

http://www. godollo .hu/kozbeszerzesek/ 

4. Ajánlattételi határidő: A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos 
Értesítőben történő megjelenést követő 60. nap 10 óra (munkaszüneti nap esetén az azt követő 
első munkanapon 10 óra). 

5. Eredményhirdetés legkésőbbi időpontja: Ajánlatok benyújtását követő 15. nap. 

6. Szerződéskötés legkésőbbi időpontja: 2018. december 31. 

7. A pályázat tárgya: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) a ' 
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. §-a alapján pályázati 
felhívást tesz közzé Gödöllő város közigazgatási területén autóbusszal végzett, helyi, 
menetrend szerinti autóbusz közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében· történő 
nyújtására. 

A városon belüli helyi autóbusz közösségi közlekedési feladatot 16 . autóbuszvonal 
működtetésével kell ellátni. A szolgáltatás megkezdésének határnapja 2019. január 1. 

8. A közszolgáltatási szerződés időtartama: 2019. január l-jétől számított 3 év határozott 
időtartam, amely tov*bbi - legfeljebb - egy évvel meghosszabbítható. 

9. Az elbírálás módja: A pályázatot bírálóbizottság értékeli, a pályázati eljárást lezáró 
döntést Gödöllő Város Képviselő-testülete nyilvános ülés keretében hozza meg. 

10. Értékelési szempontok: 

A nyertes pályázat kiválasztása az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának 
módszerével történik, (a dokumentációban részletezve) az alábbi szempontok szerit?-t: 

Részszempontok: Súlyszámok 

Ellentételezés mértéke Ft/év' 70 
Szakmai ajánlat: 30 
alszempontok: 
A minimum EURO 3-nál korszerűbb motorral rendelkező buszok száma 10 
Légkondicionált járművek száma 10 
Környezetkímélő, zéró C02 kibocsátású járművek száma egyes vonalakra 5 
Környezetkímélő, zéró C02 kibocsátású járművek száma teljes hálózatra 5 


