
Hirdetmény

Várpalota  Kistérség  Többcélú  Társulása a  Társulási  Tanács  2015.  június  17-én  elfogadott
20/2015.  (VI.  17.)  határozata  alapján  pályázatot  ír  ki  a  Társulás  2009.  decemberében
forgalomba helyezett, vezetővel együtt 21 személyes Iveco 50C 17 Daily típusú, 2998 cm3-
es, 125 kW-os, dízel üzemű, 58.000 kilométert futott kisbuszának üzemeltetésére, üzemben
tartására az alábbi feltételekkel.

1 Pályázat kiírójának neve és elérhetősége:

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása

Képviseli: Talabér Márta, a Társulási Tanács elnöke

Cím: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

Telefon: +3688/592-672

Fax: +3688/592-676

E-mail: titkarsag@varpalota.hu

Kapcsolattartó: Sándor Tamás aljegyző

Telefon: +3630/267-2377

E-mail: sandor.tamas@varpalota.hu

2 A szerződés fajtájának és idejének meghatározása:

Üzemben  tartási/bérleti  szerződés,  amelynek  időtartama:  2015.  szeptember  1-jétől  2020.

augusztus 31-ig.

3. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2015. augusztus 24.

4. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2015. augusztus 26.

5. Üzemeltetési feltételek:

A pályázónak teljes körűen át kell vállalnia a kisbusz üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi
költséget  –  beleértve  a  biztosítási  díjakat  is  (kötelező  biztosítás:  69.600,-  Ft/év,  Casco
biztosítás: 207.648,- Ft/év).

A tanév időtartama alatt vállalnia kell a kisbusz iskolabuszként való üzemeltetését a Vilonya –
Berhida-Peremartongyártelep útvonalon naponta két alkalommal, a tanítás kezdete előtt,  és
annak végeztével. A pályázónak az iskolabuszként történő működtetést 2015. szeptember 1-
jétől legfeljebb 320.- Ft/km fuvardíjért kell vállalnia a KLIK-kel kötött szerződés alapján.

Pályázónak  vállalnia  kell  továbbá,  hogy  a  kistérséget  alkotó  települési  önkormányzatok
megrendelései alapján évente maximum 6.000 km kontingens erejéig legalább 15 nappal előre
jelzett időpontokban 175,- Ft/km fuvardíj és 3.500,- Ft óradíj ellenében rendelkezésre áll.

A szerződéses jogviszony további éveiben fent megjelölt összegű fuvardíjak maximum a KSH
által közzétett, tárgyévet megelőző évbeli infláció mértékével változhatnak!

mailto:titkarsag@varpalota.hu


Ajánlatot  az nyújthat  be,  aki  a  személyszállítási  -  a  gyermekek szállítására is  kiterjedő –
szolgáltatáshoz előírt valamennyi jogszabályi feltételnek megfelel.

6. Részvételi feltételek:

a. A pályázat nyílt, egyfordulós, nyelve magyar.

b. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű

jogi  személyek,  amelyek  megfelelnek  a  pályázati  dokumentációban  foglalt

feltételeknek.

c. Az  Európai  Gazdasági  Térségen  kívüli  székhelyű  szolgáltató  a  pályázaton

abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti

autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.

d. Közszolgáltatási szerződés csak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.

törvény  szerint  átlátható  szervezetnek  minősülő  közlekedési  szolgáltatóval

köthető.

7. Ajánlatot tehet, aki:

a) vállalja, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezik teljes körű utas- és

vagyonbiztosítással  kötött  felelősségbiztosítással.  Benyújtandó  az

utasbiztosítás  megkötésére  irányuló  kötelezettségvállalást  tartalmazó

nyilatkozat.

8. Az eljárásban nem vehet részt, aki:

a) végelszámolás alatt áll,  vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási

eljárás  folyamatban  van,  tevékenységét  felfüggesztette  vagy  akinek

tevékenységét felfüggesztették,

b)  gazdasági,  illetőleg  szakmai  tevékenységével  kapcsolatban  jogerős  bírósági

ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez

fűződő hátrányok alól nem mentesül.

Benyújtandó az autóbuszos személyszállításra vonatkozó engedély másolata.

9. A pályázatot lezárt borítékban kell benyújtani, melyen fel kell tüntetni az alábbi szöveget:

„Kistérségi kisbusz üzemeltetése”.

10. Az ajánlatban nyilatkozni kell a pályázati feltételek teljes körű elfogadásáról, valamint a
feltételeknek történő megfelelésről!

A pályázatnak tartalmaznia kell  a pályázó bérleti  díjra  vonatkozó ajánlatát,  azaz,  hogy az
üzemeltetési  költségeken  felül  pályázó  mekkora  összegű  bérleti  díj  megfizetését  vállalja
pályázatkiíró felé havonta. Minimálisan elvárt bérleti díj összege: 20.000,- Ft/hó.

Várpalota  Kistérség  Többcélú  Társulása  az  ÁFA tekintetében  tárgyi  adó  mentes,  ezért  a
számlát is ÁFA mentesen állítja ki a bérbeadásról.



11. Pályázatok benyújtásának helye, határideje: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39.

személyesen  benyújtva  legkésőbb  2015.  augusztus  10-én  16.00  óráig  beérkezően,  postai
feladás esetén a feladás utolsó érvényes napja: 2015. augusztus 10.

Pályázatok értékelési szempontjai:

1) A legmagasabb bérleti díjat ajánló, érvényes pályázó nyer.

2) Azonos bérleti díjat megajánló pályázók esetén az a pályázó nyer, aki az autóbusz
üzemképtelenségének idejére vállalja másik autóbusz biztosítását.

12.  Pályázatkiíró 2015.  július  30-án 10.00-12.00 óra között  lehetőséget  biztosít  a  kisbusz
megtekintésére a Várpalotai Közüzemi Kft. Várpalota, Fehérvári út 7. alatti címen található
székhelyének hátsó részén.

Várpalota,  2015. július 23.

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása


