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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205/2022. (08. 18.) számú 

határozata alapján 

 

AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI HELYI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS 

SZOLGÁLTATÓJÁNAK KIVÁLASZTÁSA 

 

 

Nyilvános pályázati eljárás 

 

 

 

 

I. A pályázat kiírójának neve, címe, elérhetősége 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata  

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. 

Kapcsolattartó: Horváthné Winkler Klára 

Telefon: +3630/546-2006 

E-mail cím: winkler.klara@balatonfuzfo.hu 

 

II. Az eljárás tárgya 

Balatonfűzfő Város közigazgatási területén helyi menetrend szerinti autóbuszos 

személyszállítási tevékenység végzése kizárólagos joggal, valamint a személyszállítási 

tevékenységgel összefüggő előkészítési, irányítási és ellenőrzési feladatok 

végrehajtása. A jelen pályázati kiírás mellékletében szereplő menetrend szerinti 

szolgáltatás végzése. 

 

III. A pályázaton való részvétel feltételei 

3.1 A pályázat 

A pályázatot a Kiíró a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 

23. §-a szerint, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény alapján folytatja le. 

3.2 Főbb pályázati, alkalmassági feltételek 

- Ajánlattevő egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság; 

- Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtása 

napján lejárt köztartozása nincs;  

- Ajánlattevő referencia igazolással rendelkezik a fővállalkozóként végzett helyi 

menetrend szerinti személyszállítási tevékenységről. 

- Az Ajánlattevő nevére a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított 

autóbuszos személyszállító engedély B/1. pontjába az ajánlattételkor 

hatóságilag be van jegyezve a helyi menetrend szerint személyszállítási 

tevékenység üzemeltetésére való jogosultság; 

- Az ajánlattevő a pályázat beadásának időpontjában rendelkezzen a 

szolgáltatások végzésére alkalmas autóbuszokkal (1 db + 1 db tartalék 

lehetőség). Azok forgalmi engedélyében üzembentartóként, vagy 

tulajdonosként legyen bejegyezve. Az autóbuszoknak rendelkezni kell a 
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(pályázó nevére szóló) Nemzeti Közlekedési Hatóság Engedélykivonatával, 

amit egyszerű másolatban kérjük a pályázati anyaghoz csatolni. 

 

 

IV. A pályázati kiírás beszerzésének feltételei 

A pályázati kiírás a Kiírótól térítésmentesen kérhető. 

A pályázati kiírás elektronikus úton kerül megküldésre a kéréstől számított 3 napon belül. 

 

V. Ajánlattételi határidő és az ajánlatok felbontásának időpontja 

2022. november 15. 14 óra 

 

VI. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja 

2022. december 15. 

 

VII. A szerződéskötés legkésőbbi időpontja 

2022. december 20. 

 

VIII.  A közszolgáltatás megkezdésének a határnapja 

2023. január 2. 

 

IX. A szerződés időtartama 

2023. január 1.-2024. december 31. 

 

X. Az elbírálás módja és szempontjai 

A nyertes ajánlat az ajánlattevő által legkedvezőbb működési önkormányzati 

támogatás nettó mértéke egy naptári évre vetítve. 


