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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal
végzett menetrend szerinti
személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat/
Ajánlatkérő/Kiíró/Megrendelő) Közgyűlése a személyszállítási szolgáltatásokról szóló
2012. évi XLI. törvény 23. § rendelkezései alapján Szombathely város közigazgatási
területén végzendő közúti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében
történő ellátására nyilvános pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel.
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
1. A Kiíró neve, címe, telefon- és faxszáma, e-mail elérhetősége:
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Tel.: 94/520-193; Fax: 94/520-264
E-mail: info@szombathely.hu
Képviseli: Dr. Nemény András polgármester
Kapcsolattartó: Kalmár Ervin, Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetője
2. Az eljárás tárgya:
Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési feladatok ellátása
Szombathely város közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretében,
ezen kívül a szükséges menetrenddel kapcsolatos információk, jegyek és bérletek
árusításának biztosítása. A személyszállítást meghatározott számú és helyű
megállóhelyet tartalmazó, 2020. év január 1-től hatályban lévő, a pályázati kiírás 7. sz.
mellékletében

szereplő

menetrend

szerint

kell

végezni.

A

részletes

követelményrendszert, az alkalmassági feltételrendszert, a pályázaton való részvétel
feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a Pályázati
kiírás tartalmazza.
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3. A szerződés típusa: közszolgáltatási szerződés
4. A szerződés időtartama: Kiíró a nyertes szolgáltatóval a közszolgáltatási
szerződést 2022. január 1. - 2031. december 31. napjáig terjedő időszakra, 10 évre
köti.
5. A szolgáltatás megkezdésének időpontja: 2022. január 1.
6. A szolgáltatás befejezésének időpontja: 2031. december 31.
7. A szerződés volumene: 1789218 hasznos km/év
8. A teljesítés helye: Szombathely város közigazgatási területe.
9. A pályázat benyújtásának határideje, helye: A pályázati felhívás a Magyar
Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő megjelenésétől
számított 60. napot követő első munkanap, 14.00 óra.
http://szuf.magyarorszag.hu honlapra belépve lehet kiválasztani az „Önkormányzat”
menüpontot, azon belül pedig „Szombathely” településnévre kattintva találja meg az
adatlapokat.
10. Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
A pályázat benyújtási határidejét követően, legkésőbb 2021. június 15.
11. Szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eredményhirdetés időpontját követő 30 nap elteltével
12. Elbírálás módja és szempontja:
Képviselő-testületi ülés keretében nyilvánosan, a műszaki, szakmai alkalmassági
követelmények maradéktalan teljesítése mellett azzal az ajánlattevővel köt az
Önkormányzat közszolgáltatási szerződést, aki a 2020. év január 1-től hatályban lévő,
jelen pályázati kiírás 7. sz. mellékletében szereplő menetrenden alapuló hasznos
kilométerkibocsátás figyelembe vételével a legalacsonyabb 2022. évi ellentételezésre
tesz ajánlatot egy hasznos kilométerre vetítetten.
13. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei:
A

dokumentáció

elérhető,

letölthető:

Szombathely

város

(www.szombathely.hu) az alábbi menüpontba belépve:
https://www.szombathely.hu/onkormanyzat/palyazatok/onkormanyzati
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honlapjáról

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A PÁLYÁZÓK KÖRE
A pályázat nyilvános. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon szolgáltatók, akik
a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben és vonatkozó
jogszabályban foglalt autóbuszos személyszállító engedéllyel rendelkeznek. Az eljárás
hivatalos nyelve magyar.
Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az
esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbuszközlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.
Kizáró okok:
A./

Az eljárásban nem lehet Pályázó, illetve az eljárásból kizárásra kerül, aki:

- végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló
bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást
jogerősen elrendelték, illetőleg ha a Pályázó személyes joga szerinti hasonló
eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági
ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi
személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi
CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének g) pontja alapján a bíróság jogerős
ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha a Pályázó tevékenységét
más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az
ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget,
kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
- korábbi - három évnél nem régebben lezárult - pályázati eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adatszolgáltatását
jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével, a
munkaviszony
létesítésével
összefüggő
bejelentési
kötelezettség
elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett
közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban
megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény
szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy;
külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély
megkérésére
vonatkozó
munkáltatói
kötelezettség
elmulasztásával
összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy
annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi
költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvény
szerinti
közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
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- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) szerinti
bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő
elkövetését is - vesztegetés, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek
megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti
hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése
jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányok alól nem mentesült;
- korábbi pályázati eljárás eredményeként kötött szerződésével kapcsolatban az
alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) három éven belül
született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban
megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen
határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak
ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben
fizetett;
- gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem
régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést
követett el;
- a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.
évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81.
cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható
versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában
megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési
eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más
versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította,
és egyúttal bírságot szabott ki;
- korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás, vagy pályázat
alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős
közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította;
- a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
- gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem
régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést
követett el;
- tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
o nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban, vagy olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló
egyezménye van, vagy;
o a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az
adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre
kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve),
mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású
jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági
szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a
közszolgáltatási szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek
minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem;
o olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.
évi LIII. törvény 3. § szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető;
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o Az eljárásban nem lehet pályázó az a gazdasági szereplő, amelyben
közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati
joggal rendelkezik olyan gazdasági társaság, amelynek tekintetében az előző
három francia bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a
több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező
gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos
társaságaira vonatkozóan kell a feltételt megfelelően alkalmazni;
- a Nemzeti Közlekedési Hatósággal szemben fennálló fizetési kötelezettségének
nem tett eleget, kivéve, ha a megfizetésre halasztást kapott;
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében
rögzített szempontok alapján nem minősül átlátható szervezetnek;
- jelen pályázati eljárás során hamis adatot szolgáltat vagy hamis nyilatkozatot
tesz;
A Pályázónak a pályázatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a fenti pontokban
meghatározott kizáró okok hatálya alá (2 - 6. sz. mellékletek).
B./

A pályázó a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel.
PÁLYÁZATI ELJÁRÁS

A pályázati eljárás módja felhívással induló nyilvános eljárás, melyben a Kiíró a 2012.
évi XLI. törvény szerinti módon Közgyűlési határozattal dönt a pályázatokról.
A 2012. évi XLI. törvény 23. § (3) bekezdésével összhangban a pályázat a verseny
tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biztosító módon zajlik.
A Pályázónak jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően kell
elkészítenie és benyújtania pályázatát, amelynek egyben igazodnia kell a mindenki
hatályos jogszabályokhoz is.
Kiíró jelen pályázati kiírásban foglalt bírálati szempont alapján és módon bírálja el az
ajánlatokat.
A pályázatokat a Közgyűlés az illetékes bizottságok véleménye alapján értékeli a
pályázók alkalmassága, a pályázatok műszaki-szakmai tartalma, a bírálati szempont,
a kizáró okok és a minimális követelmények figyelembe vételével.
Kiíró a pályázat nyertesével a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.
törvény rendelkezéseinek megfelelően, kizárólagos jogot biztosító, 10 éves határozott
időre szóló közszolgáltatási szerződést köt.
A pályázat nyertese az a Pályázó, aki vállalja a műszaki-szakmai alkalmassági
követelmények maradéktalan teljesítését, valamint a 2020. év január 1-től hatályban
lévő, jelen pályázati kiírás 7. sz. mellékletében szereplő menetrenden alapuló hasznos
kilométerkibocsátás figyelembe vételével a legalacsonyabb 2022. évi ellentételezésre
tesz ajánlatot egy hasznos kilométerre vetítetten.
Eredménytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat benyújtására rendelkezésre álló
határidőig nem érkezett be pályázat, vagy kizárólag érvénytelen pályázat érkezett.
Eredménytelen az eljárás abban az esetben is, ha a Kiíró azt eredménytelennek
nyilvánította.
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Érvénytelen a pályázat, ha:
1. az nem felel meg a pályázati felhívásban és a pályázati kiírásban
meghatározott feltételeknek;
2. azt a pályázati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után
nyújtották be;
3. a Pályázó az ajánlatot nem cégszerűen írta alá;
Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa.
Kiíró kijelenti, hogy az 1370/2007 EK rendelet 5. cikk (5) bekezdésével összhangban
közvetlenül bízza meg a közszolgáltatással az általa kiválasztott és a feladatot
vállaló közlekedési szolgáltatót, ha:
• a pályázati eljárás megfelelő pályázat hiányában eredménytelenül zárult,
vagy;
• a szolgáltatás megkezdése a pályázati eljárás keretében kiválasztott
közlekedési szolgáltatóval ellehetetlenült, vagy;
• a korábbi közlekedési szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződés
azonnali vagy idő előtti felmondásának van helye, vagy;
• egyéb okból veszélybe került a közszolgáltatás folyamatossága.
A PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK
Kiíró a pályázaton való részvételt pályázati biztosíték megfizetéséhez köti, melynek
összege 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint.
Pályázó a pályázati biztosítékot “Autóbusszal végzett, menetrend szerinti
személyszállítás” tárgy megjelöléssel, Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata Unicredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett 10918001-0000000325300036 számú számlájára a pályázat benyújtására nyitva álló határidőig köteles
megfizetni. Az átutalás teljesítését igazoló bankkivonatot a pályázathoz csatolni kell. A
pályázati biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő
fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Ez esetben a Kiíró nevére szóló, feltétel nélküli és visszavonhatatlan az ajánlati kötöttség lejártáig érvényes - bankgarancia eredeti példányát kell a
pályázathoz csatolni.
A pályázati biztosítékot a Kiíró az eljárás eredménytelenségének megállapítása
napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti a pályázó részére. Eredményes
pályázat esetén Kiíró a pályázati biztosítékot a nem nyertes pályázó részére az
eredményhirdetés napjától, a nyertes pályázónak pedig a szerződéskötés napjától
számított 15 munkanapon belül fizeti vissza. A visszafizetés bankszámlára történő
utalással valósul meg.
A pályázati biztosíték után Kiíró költséget vagy kamatot nem fizet, kivéve, ha a
pályázati biztosíték visszafizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidőt elmulasztja,
amely esetben a Ptk. 6:155 § szerinti kamat megfizetésére köteles.
Amennyiben a Pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha
a közszolgáltatási szerződés megkötésének meghiúsulása a nyertes Pályázónak
felróható, vagy érdekkörében felmerülő más okból hiúsul meg, a pályázati biztosítékot
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elveszti, bankgarancia vagy kötelezvény nyújtása esetén Kiíró erre vonatkozó igényét
érvényesítheti.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, MÓDJA, IDEJE
Az ajánlatokat a Pályázónak az elektronikus ügyintézés szabályai szerint a
https://szuf.magyarorszag.hu honlapra belépve az „Önkormányzat” menüpontot
kiválasztva, azon belül pedig „Szombathely” településnévre kattintva találja meg az
adatlapokat.
A felhívás kódszáma: 49054_11_2021
Az adatlap ill. az ajánlat beküldésének lépései:
•
Ügyintézés indítása
•
Belépés az Ügyfélkapun keresztül
•
Az adatlap megjelenése után az Ajánlattevőnek kötelező mezőket kell kitöltenie
az adatlapon. (Felhívás kódszáma)
•
A felhívás kódszámának kitöltésével a rendszer automatikusan kitölti az üres
mezőket.
•
Az adatlap kitöltése után a mellékleteket (felolvasólap, pályázati dokumentáció,
nyilatkozatok) külön dokumentumban kérjük felcsatolni .pdf formátumban.
•
Miután megtörtént a dokumentumok csatolása a „Beküldés” gombra kell
kattintani.
•
A csatolmányokat hitelesíteni szükséges a „Hitelesítés” gombra kattintással.
•
Hitelesítés után „Beküldés folytatása”.
•
Amennyiben megjelenik a „Az űrlap beküldése sikeresen megtörtént.” felirat,
abban az esetben további teendő nincs.
A pályázatot, valamint a pályázatban szereplő nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult
vagy általa felhatalmazott személy cégszerű aláírásával/ elektronikus aláírással ellátva
kell benyújtani.
A pályázat és a pályáztatási eljárás cselekményeinek nyelve a magyar. Idegen nyelvű
pályázat esetén a magyar nyelvű, a fentiek szerinti példányszámú fordítását is a
pályázathoz kell csatolni. Pályázónak elegendő nyilatkozatban nyilatkoznia arról, hogy
a magyar nyelvű fordítás az eredeti, idegen nyelvű pályázat szövegével megegyező.
Az ajánlattételi határidő: A pályázati felhívás Hivatalos Értesítőben történő
megjelenésétől számított 60. napot követő első munkanap 14.00 óra.
A Pályázó a pályázat benyújtása határidejének lejártáig módosíthatja, vagy
visszavonhatja pályázatát.
A PÁLYÁZATOK BONTÁSA
A Kiíró az elektronikus ügyintézés szabályai szerint beérkezett pályázatokat az
ajánlattételi határidő napján 14.00 órakor bontja fel.
A bontás helyszíne: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 9700
Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. sz. I. emelet kisterem.
A pályázatbontáson a Pályázó képviselője, továbbá a Kiíró és az általa meghívott
személyek vehetnek részt.
Az ajánlatok felbontásakor a Kiíró a határidőig beérkezett pályázatokban szereplő
felolvasólapok tartalmát olvassa fel. A Kiíró az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyvet
készít, amely 5 napon belül egyidejűleg minden pályázó részére megküldésre kerül.
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A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTRENDSZERE
Bírálati szempont:
Nyertes pályázó a műszaki, szakmai alkalmassági követelmények maradéktalan
teljesítése mellett az az ajánlattevő, amelyik a 2020. év január 1-én hatályban lévő,
jelen pályázati kiírás 7. sz. mellékletében szereplő szombathelyi menetrenden alapuló
hasznos kilométerkibocsátás figyelembevételével a legalacsonyabb 2022. évi
ellentételezésre tesz ajánlatot egy hasznos kilométerre vetítetten. A Pályázónak az
ajánlati árat HUF/hasznos km + áfa összegben kell megadni.
Hasznos kilométerkibocsátáson kizárólag a menetrendből számolt, az utasok
szállítását szolgáló kilométert kell érteni, ami a pályázati felhívás napján várhatóan
1.789.218 km.
Az ajánlatkérő a hasznos kilométerkibocsátás ellentételezésén felül legfeljebb a
hasznos kilométerkibocsátás 10 %-áig (178.922 km) terjedően téríti meg a menetrend
teljesítéséhez szükséges önkezelési kilométert, a nyertes pályázó részletes kimutatása
alapján, az egy hasznos kilométerért fizetett ellentételezéssel számolva.
A szolgáltatásért fizetendő éves díj összege: a tárgyévben az egy hasznos kilométerre
vetített (adott évi) ellentételezés összege, szorozva a tárgyévi menetrend alapján
számított éves hasznos kilométerkibocsátással, növelve az éves önkezelési kilométer
ellentételezésével.
A Kiíró csak az érvényes pályázatokat bírálja el. A pályázat eredményét a Kiíró
nyilvánosan hirdeti ki.
Az eredményhirdetésen a Pályázók képviselője, valamint a Kiíró és az általa meghívott
személyek vehetnek részt. Az eredményhirdetés konkrét időpontjáról a Kiíró
legalább 3 munkanappal korábban írásban értesíti a Pályázókat.
EGYÉB INFORMÁCIÓK
1. A pályázattal kapcsolatban a Pályázók kérdéseket írásban, az elektronikus
kapcsolattartás szabályai szerint cégkapun keresztül történő megkeresés
formájában tehetnek fel, legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejét
megelőző 15. napig. A pályázati eljárás során Kiíró csak írásos formában az
elektronikus kapcsolattartás szabályai szerint ad tájékoztatást a Pályázóknak, így
a telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlőség elvének megfelelően nem áll
módjában választ adni.
A kérdésekre a Kiíró kizárólag írásban, legkésőbb a pályázat benyújtására előírt
határidő lejárta előtt 8 nappal válaszol.
2. A pályázat benyújtásával és elkészítésével kapcsolatban felmerült költségek
kizárólag a Pályázót terhelik, azok semmilyen jogcímen nem ruházhatóak át a
Kiíróra.
3. Kiíró vélelmezi, hogy a Pályázó ismeri a szükséges és alkalmazandó hatályos
jogszabályi háttéranyagot. Pályázó a pályázatának benyújtásával elismeri, hogy
tisztában van a teljesítésre kiható hatályos jogszabályokkal és pályázatát ezek
figyelembevétele, és ismerete mellett állította össze.
4. Kiíró legfeljebb kettő alkalommal, a hiánypótlási felhívás kiküldésétől számított
maximum 8 napos határidővel hiánypótlási lehetőséget biztosít az előírt
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5.
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7.
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9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.

nyilatkozatok, igazolások utólagos csatolása, vagy hiányosságainak pótlása
vonatkozásában.
A Kiíró kizárja a több változatú, valamint nem teljes hálózatra, hálózatrészre vagy
vonalcsoportra irányuló pályázat benyújtásának lehetőségét.
A Pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a pályázati kiírásban foglalt
feltételek és kötelezettségek elfogadásáról (6. sz. melléklet).
A kötelezően vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napját
követő 120 naptári nap.
A pályázati kiírás mellékletét képező felolvasólapot a pályázat legelső oldalaként
kell kitöltve a pályázatba csatolni.
A szolgáltatásra csak teljes körű árajánlatot lehet tenni, alternatív, illetve
részajánlat ajánlat nem tehető.
A nyertes Pályázónak Szombathely város közigazgatási határán belül a
Szolgáltatást végző autóbuszok parkolására telephelyet kell biztosítania,
amennyiben még nem rendelkezik ilyen telephellyel. Ajánlattevő köteles saját
költségén biztosítani a buszok tárolását.
A jegy és bérlet árak minden évben a tárgyévet megelőző év KSH által közzétett
fogyasztói árindex mértékével korrigálásra kerülnek.
Bármelyik fél kezdeményezheti a jegy és bérletrendszer átalakítását, amelyről az
egyeztetéseket követően az ajánlatkérő dönt.
Bármelyik fél kezdeményezheti a menetrend felülvizsgálatát és racionalizálását,
amelyhez az ajánlattevő - elsődlegesen az egyes járatok kihasználtságára
vonatkozó adatok szolgáltatásával – szakmai támogatást köteles nyújtani.
Ajánlattevő a szolgáltatás biztosításába alvállalkozót bevonhat, azzal, hogy a
tevékenység ellátásához alaptevékenységi alvállalkozót legfeljebb 10 db busz
erejéig vehet igénybe.
A nyertes Pályázónak meg kell jelölnie a műszaki telephely címét.
A nyertes Pályázónak megfelelő infrastruktúrával kell rendelkeznie a szolgáltatás
ellátására szolgáló autóbuszok tekintetében.
A nyertes Pályázó vállalja, hogy a járműveken rendelkezik a típusokhoz
rendszeresített utastér fűtéssel, melynek működését a nyertes pályázónak
folyamatosan biztosítania kell és a téli üzemeltetés során a külső hőmérséklettől
függően működtetnie kell.
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő változatlan, egy kilométerre vetített
ellentételezés mellett, a szerződés teljes időtartama alatt jogosult a pályázati
felhívás
napján
érvényes
szombathelyi
menetrend
hasznos
kilométerkibocsátásától való eltérésre a menetrend módosításával, +/- 15 %
mértékben;
A felek bármelyike kezdeményezheti az ellentételezés összegének módosítását,
amennyiben a feleket érintő gazdasági környezet a felek szokásos üzleti
kockázatán felül jelentősen megváltozott, amennyiben az a szerződés
megkötésekor nem volt előre látható.
2023. évtől az egy kilométerre vetített ellentételezés összege a tárgyévet megelőző
év KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével korrigálásra kerül.
A jegyek és bérletek árából befolyó, valamint az egyéb bevételek teljes összegben
az ajánlattevőt illetik.
Amennyiben az ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt bármilyen forrásból és
módon elektromos autóbuszt és annak tárgyi feltételeit biztosítja az ajánlattevőnek,
úgy az ajánlattevő köteles az elektromos buszt pénzbeli térítés nélkül a
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szolgáltatásba bevonni és a szolgáltatásban tartani, azzal, hogy ezen buszokat
saját költségére üzemelteti.
AZ ELLÁTANDÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG,
MINIMÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK ÉS
ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK
Az ellátandó közszolgáltatási tevékenység:
Szombathely
város
közigazgatási
területén
autóbusszal
végzett
helyi
menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés
keretében, 2022. január 01. napjától 2031. december 31.-ig, ezen kívül a szükséges
menetrenddel kapcsolatos információk, jegyek és bérletek árusításának biztosítása. A
jelenleg érvényes autóbusz-közlekedés 2020. január 1-ei hatályos menetrendjét a jelen
pályázati kiírás 7. számú melléklete tartalmazza. A Szolgáltató a tevékenységét ennek
alapján köteles ellátni, attól nem térhet el.
Kiíró kizárólagos jogot biztosít a pályázat nyertesének a helyi autóbuszos
személyszállítás ellátására.
A nyertes Pályázó részletesen köteles bemutatni pályázatában, hogy milyen módon
kívánja teljesíteni a szolgáltatást.
Szakmai alkalmassági feltételek és minimális közszolgáltatási követelmények:
1. A Pályázónak pályázatában igazolnia kell az alábbi alkalmassági feltételeknek való
megfelelést, illetve a szolgáltatás időszakára vonatkozóan is nyilatkozatban
vállalnia kell az alábbi alkalmassági feltételeknek való megfelelést:
- 2024-től valamennyi busznak meg kell felelni az EURO6-os környezetvédelmi
normának.
 A szerződés teljes időtartama alatt, valamennyi busznak klímával kell
rendelkeznie.
 A szerződés teljes időtartama alatt, valamennyi busznak alacsonypadlósnak
vagy amennyiben ez az adott busztípusnál műszakilag nem lehetséges,
alacsony belépésűnek kell lennie.
 Minden busznak egységes megjelenésűnek kell lennie, külső felületein
Szombathely Megyei Jogú Város címerét és megnevezését fel kell rajtuk
tüntetni.
 A szolgáltatás teljesítésére kizárólag érvényes hazai forgalmi engedéllyel
rendelkező autóbuszokat lehet közlekedtetni. A pályázónak 2022. január 1-ig
csatolni kell a szolgáltatásba bevont gépjárművek forgalmi engedélyének
másolatát, amelyből megállapítható a jármű életkora, motortípusa, férőhely
száma, valamint tulajdonviszonya.
 A Szolgáltató az üzemeltetésbe bevont autóbuszokon köteles elektronikus
viszonylatszám kijelző rendszert és hangos belső utas-tájékoztató rendszert
működtetni.
 A Szolgáltatónak vállalnia kell, hogy az autóbuszokon és legalább 3 helyszínen
(Éhen Gyula téren, a Domus Áruháznál, Thököly u. „Városháza” elnevezésű
megállóhelyen) GPS alapú utastájékoztató rendszert üzemeltet.
2. A pályázónak olyan buszparkkal kell végezni a szolgáltatást 2022. évtől, amelyben
egyetlen forgalomba állított busz életkora sem haladja meg a 12 évet;
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3. 2024. évtől a pályázónak olyan buszparkkal kell végezni a szolgáltatást, amelyben
egyetlen forgalomba állított busz életkora sem haladja meg a szerződés időtartama
alatt a 8 évet;
4. Ajánlattevőnek a szolgáltatást olyan méretű autóbuszokkal kell biztosítani, ami
alkalmas az utasforgalom megfelelő szintű kiszolgálására, azzal, hogy ajánlatkérő
hozzájárul ahhoz, hogy ajánlattevő legfeljebb 10 db MIDI buszt vonjon be a
szolgáltatásba az ajánlatkérő előzetes hozzájárulásával;
5. A Szolgáltató köteles gondoskodni a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges
utazási jegyek és bérletek előállításáról, valamint olyan értékesítési hálózat
működtetéséről, amely biztosítja az utazóközönség számára az értékszelvények,
bérletigazolványok megvásárlását.
6. Ajánlattevő legalább az Éhen Gyula téren, a Domus Áruháznál és a Fő tér
közelében köteles jegyértékesítő automatát telepíteni és folyamatosan működtetni,
amely - az autóbuszon történő jegyértékesítés mellett - vásárlási lehetőséget ad az
utazóközönség számára.
7. Ajánlattevőnek a szerződés teljes időtartama alatt legalább 10 jegyértékesítési
pontot kell üzemeltetnie bizományosi rendszerben.
8. A 10 jegyértékesítési ponton és a jegyértékesítő automatákon felül az ajánlatkérő
a Király u. 1. szám alatt saját tulajdonú ingatlanában és saját személyi
állományával jegy – és bérletértékesítő pontot működtethet az ajánlattevő
beleegyezésével, azzal, hogy a technikai feltételeket ajánlattevőnek kell
biztosítani;
9. Ajánlattevő köteles 2023. január 1-jétől elektronikus jegyrendszert és online
menetrendet működtetni.
10. Ajánlattevőnek az Éhen Gyula téren az Önkormányzat által biztosított területen
decentrumot kell működtetnie.
11. Ajánlattevő köteles online és telefonos ügyfélszolgálatot biztosítani.
12. Ajánlattevő köteles saját költségén biztosítani a buszok tárolását.
13. Ajánlattevő köteles a buszmegállókban hagyományos menetrendi hirdetményeket
elhelyezni, melyeken – összhangban a hatályos menetrenddel, illetőleg
vonalhálózattal – feltünteti a megállóhely nevét, az adott megállóhelyről induló
járat/járatok számjelét, a járat/járatok útvonalát, az átszállási lehetőségeket,
valamint az indulási időket. Ajánlattevő köteles továbbá az Éhen Gyula téren, a
Domus Áruháznál és a Városháza megállóhelyeken GPS alapú utastájékoztató
rendszert működtetni a szerződés teljes időtartama alatt;
14. Szolgáltató köteles a gépjárművek beszerzését, cseréjét, szervízelését,
vizsgáztatását, tankolását, tisztán tartását, valamint minden, a gépjárművek
szabályos és minőségi üzembenntartásával kapcsolatos költséget viselni, amely
költséget megrendelőre nem háríthat át. A buszok téli fűtéséről gondoskodni kell
szolgáltatónak.
15. A Szolgáltató új autóbusz beszerzése esetén köteles a környezetkímélő és
energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011.
(III. 30.) Korm. rendelet előírásait figyelembe venni.
16. A Szolgáltató köteles az általa fenntartott forgalomirányító helyeken, az általa
működtetett ügyfélszolgálati irodában, illetőleg internetes honlapján tájékoztatni az
utazókat vonalhálózatáról, menetrendjéről, viteldíjairól, az egyes járatok
útvonalának időleges változásáról, valamint működésének aktuális kérdéseiről.
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17. A járművek külső felületén reklám csak a jármű hátulján illetve a jármű oldalán az
ablak alatti oldallemezen, úgy helyezhető el, hogy az egységes megjelenés és a jó
felismerhetőség követelménye továbbra is érvényesüljön.
18. A Pályázónak rendelkeznie kell autóbuszos személyszállításra irányuló
engedéllyel, melynek másolatát a pályázathoz csatolnia kell.
19. A Pályázónak a szolgáltatás megkezdésének időpontjától a szolgáltatás teljes
időtartama alatt rendelkeznie kell teljes körű utas- és poggyászbiztosítással. Az
utas,
és
poggyászbiztosításra
vonatkozó
érvényes
szerződésének
kötvénymásolatát, vagy a megkötésére irányuló kötelezettség vállalást tartalmazó
nyilatkozatot a pályázathoz mellékelni kell.
20. A Pályázó vállalja, hogy a szolgáltatás ellátását saját, bérelt vagy lízingelt járművel
látja el, melyek a szolgáltatás teljes időtartama alatt a vonatkozó, mindenkori
jogszabályi előírásoknak meg kell felelniük különös tekintettel az 5/1990. KöHéM
rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról és a 6/1990. KöHéM rendelet
a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki
feltételeiről, továbbá rendelkezniük kell a 261/2011. (XII.7.) Korm. rendeletben előírt
engedéllyel.
21. A Pályázó webes elérhetőségét, telefonos applikáció letöltési lehetőségét, ezek
pontos letöltési forrását jól látható helyen fel kell tüntetni a járműveken.
22. Amennyiben a szolgáltatásba bevont, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges
járműállományban tartós, legalább 1 hónap időtartamú változás történik, úgy a
járműállományban bekövetkezett változtatásokat a Pályázó köteles a Kiírónak
írásban bejelenteni. Pályázó biztosítani köteles továbbá az utasok kényelmét a
szolgáltatás igénybevétele kapcsán, valamint törekednie kell a szolgáltatás
zavartalan fenntartására.
A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK JOGSZABÁLYBAN
MEGHATÁROZOTT ÉS EGYÉB FELTÉTELEI
A tevékenységet az alábbi jogszabályoknak megfelelően kell végezni:
a) 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásról;
b) 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet a szociálpolitikai menetdíj-támogatás
megállapításának és igénybevételének szabályairól
c) 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékosok jogairól és esélyegyenlőségéről
d) 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
e) 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási
kedvezményekről
f) 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az autóbuszos személyszállítási
szolgáltatásnak 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
g) 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetkímélő és energiahatékony közúti
járművek beszerzésének előmozdításáról
h) 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 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
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Egyéb Európai Uniós rendeletek:
Az Európai Parlament és Tanács 1370/2007/EK Rendelete
Az Európai Parlament és Tanács 181/2011/EU rendelete
A tevékenység ellátásához szükséges hatósági engedélyek folyamatos megléte a
Pályázó/Szolgáltató kötelezettsége. A szolgáltató tevékenységét úgy köteles
megszervezni, hogy az biztosítsa a szolgáltatások minőségével szemben támasztott
elvárások teljesítését, a tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások és hatósági
követelmények maradéktalan betartását.

A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉVEL EGYÜTT JÁRÓ SZOLGÁLTATÓI
JOGOSULTSÁGOK
1. Szolgáltató kizárólagos joga Szombathely város közigazgatási területén
autóbusszal történő helyi menetrendszerinti személyszállítás 2022. január 01-től
2031. december 31. napjáig történő ellátása.
2. Szolgáltató jogosult és köteles bérletet és vonaljegyet árusítani a Közszolgáltatási
szerződésben foglalt tarifákkal és díjtételekkel. Szolgáltató jogosult az értékesített
kedvezményes bérletek, ingyenes utazás után járó szociálpolitikai menetdíjtámogatás lehívására.
3. Szolgáltató jogosult a szolgáltatás színvonalát javító változtatásokat javasolni,
illetve az Önkormányzat egyetértésével alkalmazni.
4. A Szolgáltató jogosult a Közszolgáltatási szerződésben rögzített tarifák és a
menetrend szerinti autóbuszjáratokon alkalmazható díjalkalmazási feltételek
módosításának kezdeményezésére.
5. A Szolgáltató kezdeményezheti a menetrend felülvizsgálatát és racionalizálását,
amelyhez az ajánlattevő - elsődlegesen az egyes járatok kihasználtságára
vonatkozó adatok szolgáltatásával – szakmai támogatást köteles nyújtani.
6. A Szolgáltató kezdeményezheti jegy és bérletrendszer átalakítását, amelyről az
egyeztetéseket követően az ajánlatkérő dönt.
7. Szolgáltató a szolgáltatás biztosításába alvállalkozót bevonhat, azzal, hogy a
tevékenység ellátásához alaptevékenységi alvállalkozót legfeljebb 10 db busz
erejéig vehet igénybe.
A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉVEL EGYÜTT JÁRÓ SZOLGÁLTATÓI
KÖTELEZETTSÉGEK
1./ A Szolgáltató mindenkor köteles biztosítani a közszolgáltatás folyamatos,
zavartalan fenntartását, vis maior vagy sztrájk esetét kivéve. A Szolgáltatónak
vállalnia kell, hogy a tevékenységével összefüggő, saját hibájára visszavezethető
okok miatt bekövetkező járatkimaradások száma éves szinten nem haladja meg
az indítandó járatokhoz viszonyított 2 %-os határértéket. Az esetlegesen
előforduló késések, járatkimaradásokkal kapcsolatban Kiíró felhívja a Szolgáltató
figyelmét, hogy jogában áll a közszolgáltatási szerződésben rögzítendő feltételek
szerint szankcionálni a Szolgáltatót.
2./ Szolgáltatót a közszolgáltatási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésére
vonatkozóan teljes körű felelősség terheli. Szolgáltató felel a szerződésben rá
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3./

4./

5./
6./

7./

8./
-

9./
10./

11./

vonatkozó feltételek/feladatok nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért,
kivéve, ha a hibás teljesítés nem a szolgáltató magatartására vezethető vissza.
Ilyennek minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely a
Szolgáltató akaratán kívül áll és amelynek következményeit a Szolgáltató kellő
gondossággal sem láthatta előre (vis maior), illetve azt nem volt képes elhárítani,
vagy a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Önkormányzat,
illetve valamelyik szervezetének magatartására vezethetők vissza.
Szolgáltató felelős a közszolgáltatási szerződésben meghatározott, általa
végzendő tevékenységek ellátásával összefüggésben a vonatkozó hatályos
jogszabályok betartásáért. Szolgáltató köteles a tevékenység végzéséhez
szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, és azokat szükség szerint
folyamatosan megújítani.
Szolgáltató köteles tevékenységét saját tulajdonú, bérelt vagy lízingelt,
menetrend szerinti helyi személyszállításra alkalmas, műszakilag és esztétikailag
megfelelő
(érvényes
forgalmi
engedéllyel,
zöldkártyával,
kötelező
felelősségbiztosítással, stb. rendelkező), tiszta, a környezetet a körülményekhez
képest legkevésbé károsító gépjárművével elvégezni. A feladat a járatfajtának
megfelelő kialakítású üzem- és forgalombiztos autóbusszal kerül elvégzésre. A
Szolgáltatónak a járművek egységes megjelenítésére kell törekedni (színe,
festése, lógó, tájékoztató és figyelmeztető feliratok).
Szolgáltató köteles az autóbuszt arra alkalmas, saját tulajdonában vagy bérelt
telephelyen tárolni és rendszeres szervizeléséről, vizsgáztatásáról gondoskodni.
Szolgáltató köteles a gépjárművek beszerzését, cseréjét, szervízelését,
vizsgáztatását, tankolását, tisztán tartását, valamint minden, a gépjárművek
szabályos és minőségi üzembenntartásával kapcsolatos feladatok elvégzéséről
gondoskodni saját költségén, melynek költségét a kialkudott szolgáltatási díj
tartalmazza.
A Szolgáltató köteles a tevékenység végzéséhez használt gépjárműveinek
típusát, rendszámát, és egyéb műszaki adatait (például: járműtípus, gyártási
dátum, életkor, korrigált műszaki életkor, környezetvédelmi besorolás, szállítható
személyek száma, alacsonypadlós-e, klímatizált-e) 2022. január 1-ig az
Önkormányzattal írásban közölni.
A Szolgáltató az utasok tájékoztatása érdekében az alábbi feladatokat köteles
ellátni:
az autóbuszokon elektronikus módon feltünteti a járatok vonalszámát
a megállóhelyi menetrendi információk kihelyezését a Szolgáltató a menetrend
életbeléptetése napjára biztosítja
Szombathely város közigazgatási területén megjelölt helyen nyilvánosságra
hozott időszakban személyes és telefonos információszolgáltatást, valamint
telefonos panaszügyintézést nyújt.
Szolgáltató köteles a közlekedési utasítások és szabályok betartásával végezni a
munkáját.
A Szolgáltató köteles a vonatkozó előírásoknak - szakmai, alkalmassági megfelelő munkavállalók foglalkoztatásával biztosítani a szolgáltatás
zavartalanságát. A Szolgáltató vállalja a munkavállalók rendszeres
továbbképzését.
A Szolgáltató a feladatát a mindenkor érvényes menetrend teljesítéséhez
szükséges darabszámú autóbusszal köteles ellátni. A Szolgáltató a közlekedés
folyamatos fenntartása, valamint az esetenként (pl. ünnepek, rendezvények
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12./

13./

14./

15./

16./

17./

18./

19./

idején) jelentkező utazási igények ellátása érdekében köteles elegendő
tartalékállományt biztosítani.
Szolgáltató köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a szolgáltatás területét
érintő utazási igények alakulását, és ezzel kapcsolatosan a menetrend esetleges
változtatását javasolni az Önkormányzat részére.
Esetleges menetrend módosítás esetén, megfelelő módon köteles tájékoztatni a
szolgáltatást igénybevevőket. A menetrend módosítás meghirdetéséről a
hatálybalépés előtt legalább tizenöt nappal Szolgáltató köteles gondoskodni. Az
utasok folyamatos tájékoztatása érdekében Szolgáltató gondoskodik a járatok
indulását tartalmazó megállóhelyi menetrendi információk kifüggesztéséről, a
sérült, hiányzó menetrendi információk folyamatos pótlásáról, és telefonon
történő elérhetőség mellett, a honlapján is biztosítja a tájékoztatást.
A Szolgáltató köteles az autóbuszjáratok utasaival szemben az Önkormányzat
által elfogadott utazási feltételekben és a díjszabásban foglaltak betartatni, azok
megtartásának - kiemelten az utazási jogosultság szabályszerű igazolásának és
a díjfizetési kötelezettség teljesítésének - ellenőrzésére vagy ellenőriztetésére,
jogosult az autóbuszjáratokon a rend fenntartására, valamint eljárás
kezdeményezésére a személyszállítási szerződés megszegőivel szemben.
A Szolgáltató tárgyévet követő év május 31-ig köteles az Önkormányzatnak, mint
Megrendelőnek az előző évi közszolgáltatási tevékenységéről, a közszolgáltatási
szerződés teljesítésével kapcsolatos tapasztalatairól összevont jelentést
készíteni és az előírt adatokat szolgáltatni. Az évenkénti beszámoló adattartalmát
felek a közszolgáltatási szerződés megkötése során közösen alakítják ki.
Közszolgáltató köteles negyedévente a futott km-ek alakulásáról is beszámolni a
Megrendelőnek.
Szolgáltató köteles a menetrend szerinti személyszállítási tevékenységére utasés poggyászbiztosítást kötni a közszolgáltatási szerződés teljes határozott
időtartamára.
A Szolgáltató - az üzleti titokra vonatkozó előírások betartásával - tájékoztatni
köteles a Megrendelőt, az egyéb közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés
aláírását követő 30 napon belül, ha más közszolgáltatási szerződés alapján is
végez szolgáltatást vagy más nemzetközi, külön célú menetrend szerinti,
különjárati - személyszállítást is ellát.
Szolgáltató köteles a közszolgáltatás második évében, és azt követően legalább
évente egy áprilisi, vagy októberi munkanapra és egy szabad- vagy munkaszüneti
napra kiterjedően, valamennyi autóbuszjáraton, a megállóhelyeken le-és felszálló
utasok számának megállapítására irányuló teljes körű (átlagos munkanapokon,
teljes üzemidőben, a viszonylat minden megállóhelyén elvégzett fel-leszálló
utasszámlálás) járműfedélzeti keresztmetszeti utasszámlálást végezni. A
felméréseket viszonylatonként összesítve irányonként, a keresztmetszeti
utasszámokat a viszonylat minden megállóközepére megadva, feldolgozott
(táblázatos, papír alapú) formában szükséges elkészítenie és elektronikus
formában Megrendelő részére bocsátani.
Szolgáltató kijelenti, hogy a közszolgáltatási szerződés aláírásával a pályázati
kiírásban, a saját pályázati anyagában, a közszolgáltatási szerződésben
foglaltakat valamint a szolgáltatás végzésére vonatkozó jogszabályi feltételeket
magára nézve kötelezőnek ismeri el.
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SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI MEGÁLLÓHELYEKRE ÉS
VÉGÁLLOMÁSOKRA VONATKOZÓAN
1. / A szolgáltatás ellátásához technológiailag szükséges helyiségekről (pl.:
járművezetői szociális helyiség) maga köteles gondoskodni.
2. / A megállóhelyi menetrendi hirdetmény elhelyezésére szolgáló információs
tábla kihelyezése, pótlása és aktualizálása Szolgáltató feladata. Szolgáltató köteles
a megállóhelyi információk tisztántartásáról és olvashatóságáról gondoskodni.
3. Szolgáltató köteles a Megrendelő felé a megállóhelyekkel kapcsolatos
biztonsági vagy üzemeltetési hiányosságot írásban jelezni.
AZ ELLÁTÁSÉRT FELELŐS SZOLGÁLTATÓVAL SZEMBENI JOGOSULTSÁGAI
a. Az Önkormányzat, mint Megrendelő jogosult a menetrendet - a Szolgáltatóval
való egyeztetést követően - az igényeknek megfelelően módosítani. A
menetrend a közszolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi,
módosítását szerződés módosításként kell kezelni.
b. Megrendelő javaslatot tehet a szolgáltatás színvonalának, az autóbuszok és
egyéb eszközök műszaki állapotának javítására, valamint a menetrend szerinti
autóbusz közlekedés ellátását, a kapcsolódó szolgáltatásokat (jegy-és
bérletárusítás, utas tájékoztatás, stb.) érintő módosítások kezdeményezésére.
c. Megrendelő jogosult a Szolgáltatót a szerződés teljes időtartama alatt
ellenőrizni a szerződésben rögzített összes feltételre vonatkozóan, különös
tekintettel az alábbiakra: az utasok szállításának körülményei, a menetrend
betartása, a járművek állapota, az üzemeltetés szabályoknak való megfelelése,
a megállapított viteldíjak alkalmazása, az állami és/vagy önkormányzati
költségvetést terhelő források, támogatások, juttatások felhasználása.
d. A Megrendelő jogosult és köteles a szolgáltatáshoz kapcsolódó ár megállapítási
jogkör gyakorlására.
e. Megrendelő jogosult a Szolgáltató által elkészített összesítőben szereplő futott
km-ek meghatározásában a bázisévtől eltérni +/- 15 %-kal, melyet a Pályázó
köteles tudomásul venni, és ennek fejében meghatározni árait. A hasznos futott
km volumen 10%-kal nagyobb mértékben történő módosítása esetén
Szolgáltatónak jogában áll az általa megajánlott díjtételeket és/vagy az
önkormányzati ellentételezés mértékét módosítani.
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő változatlan, egy kilométerre
vetített ellentételezés mellett, a szerződés teljes időtartama alatt jogosult az
éves báziskilométertől való eltérésre a menetrend módosításával, +- 25 %
mértékben.
AZ ELLÁTÁSÉRT FELELŐS SZOLGÁLTATÓVAL SZEMBENI
KÖTELEZETTSÉGEI
A Megrendelő kiépíti a helyi személyszállítást ellátó autóbuszok által használt utakat
és megállóhelyeket, biztosítja a járatok által érintett közutak folyamatos
használhatóságát (hó eltakarítás, síkosság-mentesítés, tisztítás, gallyazás, útlezárás
esetén kerülő útvonal biztosítása, stb.) Szükség szerint a felek közös bejáráson
ellenőrzik az autóbuszvonalak állapotát, melyen a feltárt hiányosságok megszüntetése
érdekében az érintett fél intézkedik.
A Megrendelő vállalja, hogy a helyi járatok útvonalán végzett több napig tartó
útlezárások esetén előzetesen írásban értesíti a Szolgáltatót.
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Megrendelő köteles a Szolgáltatónak a közszolgáltatási szerződés, vagy azon belül a
hatályos menetrend módosítására vonatkozó javaslata, kezdeményezése érdemi
megvizsgálására, a szükséges eljárás megindítására, érdemi döntés, illetve
állásfoglalás kialakítására.
TÁJÉKOZTATÁS A KORÁBBI SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT
SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, ANNAK TELJESÍTMÉNYEIRŐL, ÉS AZ ÁLTALA
ALKALMAZOTT DÍJ- ÉS JEGYRENDSZERRŐL
Az igényelt szolgáltatást a jelenlegi szolgáltató 32 viszonylatban, 289,9 km
vonalhálózaton, munkanapokon 780, tanszüneti munkanapokon 661, munkaszüneti
napokon 311 és szabadnapokon 326 indított járattal látja el. A szolgáltatást 41 db helyi
járatú autóbusszal látja el. A statisztikai utaslétszám 2019-ben 7630,9 ezer fő volt, a
tevékenységhez kapcsolódó (külszolgálati) kilométer teljesítmény pedig 1919,7 ezer
km, melyből 190,9 ezer rezsi kilométer .
A jelenleg érvényes bruttó jegy- és bérletárak:
Elővételben eladott menetjegy
Autóbuszon eladott menetjegy
Egyvonalas havi bérlet
Összvonalas havi bérlet
Összvonalas félhavi bérlet
Tanuló/nyugdíjas bérlet

275 Ft/db
350 Ft/db
5400 Ft/db
6290 Ft/db
4140 Ft/db
1990 Ft/db

A Szolgáltatót a tevékenység végzésével kapcsolatban az alábbi bevételek illetik meg:
- jegyek és bérletek értékesítésének árbevétele
(2018. évben 287.348 eFt volt, 2019. évben 280.510 eFt volt); a mindenkor
hatályos jogszabályokban meghirdetett utazási kedvezmények után járó
szociálpolitikai menetdíj-támogatás
(2018. évben 157.214 eFt volt, 2019. évben 155.282 eFt volt);
- a mindenkori állami költségvetési törvényben meghatározott helyi közösségi
közlekedés normatív támogatása
(2019. évben 26.358 eFt volt);
AZ ALVÁLLALKOZÓ KÖZREMŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
Szolgáltató jelen szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenység végzésére,
illetve a kiegészítő tevékenységek ellátására alvállalkozót bevonhat, azzal hogy az
alvállalkozó feladatai ellátásához csak olyan célra veheti igénybe, melyet a
pályázatában vagy legkésőbb a szerződéskötéskor előre megjelöl. Az alvállalkozói
bevonás ténye és annak feltételei a Felek között kötendő közszolgáltatási
szerződésben is rögzítésre kerül. Alvállalkozó működéséért a Nyertes Pályázó
teljeskörű felelősséggel tartozik.

-17-

A MEGKÖTENDŐ KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS
FELMONDÁSÁNAK FELTÉTELEI
a) A szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják.
Amennyiben a szerződés megkötését követően a szerződéskötéskor előre
nem látható ok következtében beállt körülményre tekintettel a szerződés a
felek bármelyikének lényeges és jogos érdekét sérti – ideértve, ha a
szerződéskötést követően alkotott jogszabály a szerződés tartalmi elemeit
valamelyik fél lényeges és jogos érdekének sérelmével járó módon változtatja
meg – a módosításban érdekelt fél írásban kezdeményezheti a másik félnél a
szerződés módosítását, megjelölve, hogy azt milyen okból és milyen körben
kéri. A megkeresés kézhezvételét követő 30 napon belül a felek megtárgyalják
a szerződés közös megegyezéssel történő módosításának lehetőségét, és a
szerződést a vonatkozó jogszabályok, valamint a felek méltányos érdekeinek
figyelembe vételével, közös megegyezéssel módosíthatják.
b) Az Ellátásért felelős jogosult áttekinteni – az üzemeltetés rendszerébe épített
ellenőrzésen túl – a szolgáltatás ellátása minőségének szerződésben rögzített
teljesülését.
c) Felmondásra okot adó körülmény beállta esetén az Ellátásért felelős az oknak
és a helyzetnek megfelelő határidő megjelölésével felszólítja a Szolgáltatót a
szerződésszegés kiküszöbölésére. Amennyiben a Szolgáltató a felszólításnak
az Ellátásért felelős által szabott türelmi időn belül nem tesz eleget, és a
szerződésszegő helyzet továbbra is fennáll, az Ellátásért felelős a
Szolgáltatóhoz intézett megkeresésében jogosult a szerződést felmondani
legfeljebb 6 hónap felmondási idővel.
d) A Szolgáltató abban az esetben jogosult a szerződést felmondani, ha az
Ellátásért felelős a szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi
és a Szolgáltató írásbeli felhívása ellenére nem tesz intézkedéseket a
jogellenes helyzet megszüntetésére, az adott helyzetnek megfelelő
határidővel, illetőleg a szerződés megkötésének vagy közös megegyezésen
alapuló módosításának időpontjában a közszolgáltatási jogok gyakorlásával
összefüggésben fennálló körülmények a Szolgáltató által bizonyítottan és rajta
kívül álló okokra visszavezethetően oly mértékben megváltoznak, hogy a
szerződésszerű teljesítés a Szolgáltatótól nem várható el, és a szerződés
feltételeinek módosításában a felek nem jutnak közös megegyezésre.
e) A menetrend megváltoztatása minden esetben a szerződés módosításának
minősül. A módosítás nem vonatkozhat a szerződés hatályának
meghosszabbítására.
f) A felmondásnak minden esetben tartalmaznia kell a felmondás előzményeit,
a felmondás okát és az annak jogszerűségére vonatkozó hivatkozást, a
közszolgáltatási jogok megszűnésének, illetőleg a közszolgáltatási
tevékenység megszüntetésének határidejét, amely nem haladhatja meg az
ugyanezen időponttól számított 6 hónapot.
g) Az Ellátásért felelős a szerződést rendkívüli felmondással abban az esetben
mondhatja fel, ha
 a Szolgáltató a szerződésben meghatározott lényeges kötelezettségét neki
felróhatóan súlyosan megszegi és a szerződésszegést az Ellátásért felelős
írásbeli felszólítása ellenére, az abban foglalt határidőre nem orvosolja,
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 a Szolgáltató a Közszolgáltatási Szerződésben vállalt hálózaton vagy annak egy
részén a menetrend szerinti autóbusz-közlekedés saját hibából egyoldalúan
véglegesen vagy többször időlegesen megszünteti, szünetelteti. (Nem
tekinthetők felmondási alapnak a jogszerű sztrájk következtében elmaradt
járatok.)
 a Szolgáltató az autóbuszjáratokat saját hibából a Közszolgáltatási Szerződés
mellékletét képező menetrendtől folyamatosan vagy többször ismétlődően
eltérően közlekedteti, ezen belül különösen ilyen módon az egyes vonalakon a
napi üzemidőt csökkenti, a gyakoriságot elmulasztja, az előírt napi járatszám
alatti teljesít, a vonalhálózatot vagy annak egy részét az Ellátásért felelős
egyetértése nélkül megváltoztatja, a kapacitását visszatartja, illetve csökkenti,
 a menetrend szerinti közforgalmú autóbuszjáratok közlekedtetésére, a
személyszállítási tevékenységre, valamint az ehhez használt járművek
üzemben-tartására és üzemeltetésére vonatkozó jogszabályok súlyos és
ismételt megszegése estén, vagy ha a területi közlekedési felügyelet a
menetrend szerinti személyszállítás végzésére jogosító autóbuszos
személyszállító engedélyét határozatával visszavonja vagy a Szolgáltató által
üzemeltethető járművek számát – az engedélykivonat bevonása vagy az abban
megjelölt jogosultság szűkítése mellett – ismételten korlátozza,
 az állami és/vagy önkormányzati költségvetést terhelő forrásokat,
támogatásokat, juttatásokat nem a céljának, rendeltetésének és az erre előírt
feltételeknek megfelelően vagy a jogszabályokban foglaltak megsértésével
használja fel és ezt az erre jogosult hatóságok vizsgálatai megállapítják, illetve
a Szolgáltatót jogerősen elmarasztalják,
 egyebekben, ha a Szolgáltató a közszolgáltatási feladatának ellátása során a
tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy a közszolgáltatási feladat
végzésével közvetlenül összefüggő, annak folyamatos ellátását meghatározó
mértékben befolyásoló hatósági előírásokat súlyosan megsérti és e jogsértés
tényét bíróság, vagy hatóság jogerősen megállapítja.
 a Szolgáltató nem teljesíti a pályázat benyújtásakor tett nyilatkozatában vállalt
kötelezettségeit. Ebben az esetben a felmondásra okot adó körülmény beállta
esetén az Ellátásért felelős az oknak és a helyzetnek megfelelő határidő
megjelölésével felszólítja a Szolgáltatót a szerződésszegés kiküszöbölésére.
h) A Szolgáltató a szerződést rendkívüli felmondással abban az esetben
mondhatja fel, ha
- jogszabály, az Ellátásért felelős döntése vagy a Közszolgáltatási Szerződés
alapján a Szolgáltatót megillető anyagi juttatások, források, továbbá bármely, az
autóbusz-közlekedés fenntartását, működtetését (üzemeltetését), fejlesztését
szolgáló megszerzett (megkapott) céltámogatást az Ellátásért felelős felszólítás
ellenére visszatartja vagy határidő után 60 nappal – ismétlődő esetben 30
nappal – fizeti meg a Szolgáltatóval történt erre vonatkozó előzetes
megállapodás nélkül,
- a Közszolgáltatási Szerződésben a Szolgáltató részéről vállalt menetrend
szerinti autóbusz-közlekedés fenntartását, folyamatos üzemeltetését,
fejlesztését szolgáló feladatok ellátását biztosító kötelezettségeit az Ellátásért
felelős nem teljesíti, vagy teljesítését felszólítás ellenére elmulasztja – ide értve
azt az esetet is, amikor az Ellátásért felelős a szükséges döntéseit nem hozza
meg vagy jelentősen késlekedik azok meghozatalával –, ha azok lehetetlenné
teszik vagy súlyosan akadályozzák a Szolgáltató által vállalt szolgáltatás
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teljesítését, a megegyezés szerinti menetrendek megtartását, a járművek
közlekedtetését,
i) A g) és h) pont szerinti rendkívüli felmondásnak írásban, olyan határidő
megállapításával van helye, hogy az Ellátásért felelős a közszolgáltatás
ellátásáról gondoskodhasson.
j) A Szerződés megszűnik, ha:
- a Szolgáltató autóbusszal végzett személyszállításra való jogosultságát a
közlekedési hatóság visszavonja,
- a Szolgáltató jogutód nélkül megszűnik, illetőleg
- a meghatározott szolgáltatási időszak lejár.
k) A szerződés a szolgáltató autóbusszal végzett személyszállításra való
jogosultságának elvesztése okán az autóbuszos személyszállító engedély
jogerős visszavonásának, a jogutód nélküli megszűnése esetében pedig a
jogutód nélküli megszűnés időpontjában szűnik meg.
A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ TARTALMA
A pályázatot úgy kell összeállítani, hogy a pályázati kiírásban foglalt valamennyi
feltételnek és előírásnak való megfelelés a pályázatból ellenőrizhető és
megállapítható legyen. A pályázat összeállítása során különös hangsúlyt kell
fektetni az ajánlati elemek megfelelő bemutatására.
A pályázatnak kötelezően tartalmazni kell az alábbiakat:
■ Tartalomjegyzék
* A Pályázó bemutatkozása, elérhetőségei és főbb gazdasági adatai
■ Közösségi közlekedésben szerzett tapasztalati ismertetése
■ A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló (és bevonni kívánt) személyi és
tárgyi feltételek, valamint telephely bemutatása
■ Műszaki felszereltség, járműpark és annak technikai bemutatása, beleértve a
rendelkezésre álló tartalékkapacitást is. Konkrét adatok a megpályázott
szolgáltatás bonyolítására bevonandó, vagy tartalékként feltüntetett buszokról:
rendszám, gyártmány, típus, férőhely, első forgalomba helyezési időpontja
■ Pályázó szervezeti és működési rendje, melyet a szolgáltatás során alkalmazni
kíván
■ Alkalmazandó utas tájékoztató és forgalomirányító rendszer, valamint
ügyfélszolgálat bemutatása
■ Az utazási feltételekre és díjszabásra vonatkozó szabályzat tervezete
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A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI
■ Kitöltött felolvasólap (1. számú melléklet).
■ Az ajánlati biztosíték átutalását igazoló bankszámlakivonat, vagy
bankgarancia.
■ Nyilatkozat a kizáró okokról (2 - 5. számú mellékletek).
■ Nyilatkozat a Pályázati kiírásban foglalt feltételek és kötelezettségek
elfogadásáról (6. számú melléklet).
■ Nyilatkozat a „szakmai alkalmassági feltételek és minimális közszolgáltatási
követelmények” 1. pontjában foglaltaknak való megfelelésről.
■ Aláírási címpéldány
■ Autóbuszos személyszállításra irányuló engedély másolata.
■ 60 napnál nem régebbi nyilatkozat valamennyi számlavezető pénzintézettől.
■ Nyilatkozat a teljes körű utas- és poggyászbiztosítás megkötéséről, vagy a
már meglévők másolata.
■ Nyilatkozat a mozgásukban korlátozott személyek utazását biztosító
vállalásról.
■ Az utazási feltételekre és díjszabásra vonatkozó szabályzat tervezete.
Jelen pályázati kiírás mellékletei:
1. sz. melléklet: Felolvasólap
2. sz. melléklet: Nyilatkozat a kizáró okokra vonatkozóan
3. sz. melléklet: Nyilatkozat a szabályozott tőzsdén való jegyzésről
4. sz. melléklet: Nyilatkozat a 25 %-ot meghaladó tulajdonosi hányadra vonatkozóan
5. sz. melléklet: Nyilatkozat változásbejegyzésről és a köztartozásmentes adózói
adatbázisban szereplésről
6. sz. melléklet: Nyilatkozat a pályázati kiírásban foglalt feltételek és kötelezettségek
elfogadásáról
7. sz. melléklet: Menetrend
8. sz. melléklet: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
460/2012.(XI.29.) önkormányzati rendeletével elfogadott autóbuszos
személyszállítási közszolgáltatás díjai
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1. sz. melléklet
FELOLVASÓLAP

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő belföldi adószáma:
Ajánlattevő bankszámlaszáma:
Ajánlattevő cégjegyzék száma:
Képviselő neve:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó személy címe:
Kapcsolattartó
személy
telefon
és/vagy mobiltelefon száma:
Kapcsolattartó személy e-mail címe:

Bírálati szempont ajánlat:
Vállalom a szakmai alkalmassági követelmények maradéktalan teljesítését.
Ajánlatom a hasznos kilométer díjra: …………………. Ft/km+ÁFA
Kelt: ……………….., 2021. év ……………….. hónap …. napján.

(cégszerű aláírás)
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2. sz. melléklet
NYILATKOZAT

A KIZÁRÓ OKOKRA VONATKOZÓAN

Alulírott/ak _______________________ (cégszerű aláíró (k)
megnevezése), a(z)
___________________________ (pályázó megnevezése) pályázó képviseletében
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 13.) által „Autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás” tárgyban
indított pályázati eljárás során nyilatkozom/unk, hogy a Pályázati Kiírásban „A
Pályázók Köre, Kizáró okok” A./ pontjában felsorolt a kizáró okok egyike sem
vonatkozik cégünkre, miszerint:
(1) Az eljárásban nem lehet pályázó, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki:
• végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló
bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást
jogerősen elrendelték, illetőleg, ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga
szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint
hasonló helyzetben van;
• tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
• gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági
ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi
személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi
CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság
jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg, ha az ajánlattevő
tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
• egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az
ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget,
kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
• korábbi - három évnél nem régebben lezárult - pályázati eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamisadat szolgáltatását
jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével;
• a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség
elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett
közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban
megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény
szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy;
• külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély
megkérésére
vonatkozó
munkáltatói
kötelezettség
elmulasztásával
összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási
vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a
központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvény
szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
• a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) szerinti
bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő
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•

•
•

•
•
•
•

elkövetését is vesztegetés, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek
megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti
hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése
jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányok alól nem mentesült;
korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét
követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló
(vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és
végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési
kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított
fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként
szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;
gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem
régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést
követett el;
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.
évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81.
cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható
versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában
megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési
eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más
versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen
megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;
korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás, vagy pályázat
alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős
közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította;
a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem
régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést
követett el;
külföldi székhelyű pályázó esetén az országában a menetrend szerinti autóbusz
közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára nem biztosított;
•
jelen pályázati eljárás során hamis adatot szolgáltat vagy hamis
nyilatkozatot tesz.

Kelt: ……………….., 2021. év ……………….. hónap …. napján.

(cégszerű aláírás)
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3. sz. melléklet

NYILATKOZAT

A SZABÁLYOZOTT TŐZSDÉN VALÓ JEGYZÉSRŐL

Alulírott(ak) _______________________ (cégszerű aláíró(k) megnevezése), a(z)
___________________________ (pályázó megnevezése) pályázó Szombathely
Megyei Jogú Város Önkormányzata (9700 Szombathely ,Kossuth L.u. 1-3.) által
„Autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás” tárgyban indított
pályázati eljárás során nyilatkozom/unk, hogy Pályázati Kiírásban „A Pályázók Köre,
Kizáró okok” A./ pont alapján cégünk olyan társaságnak minősül, amelyet
• nem jegyeznek szabályozott tőzsdén
• szabályozott tőzsdén jegyeznek
(a megfelelő rész aláhúzandó!)
Ha az pályázót nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor az alábbiak kitöltése is
szükséges:
Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi Lili. törvény (a
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§-ának 38. pontja a)-d) szakaszaiban
foglalt definíciókra tekintettel, az ott definiáltak szerint:
tényleges tulajdonosa nincsen.
vagy, valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye az alábbi:
Tényleges tulajdonos neve

Tényleges tulajdonos címe

(a megfelelő rész aláhúzandó, kitöltendő, valamint a táblázat szükség szerint
bővíthető!)
Kelt: ……………….., 2021. év ……………….. hónap …. napján.

(cégszerű aláírás)
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4. sz. melléklet

NYILATKOZAT

A

25 %-OT

MEGHALADÓ TULAJDONOSI HÁNYADRA
VONATKOZÓAN

Alulírott(ak) ………………………………(cégszerű aláíró(k) megnevezése), a(z)
………………………………. (pályázó megnevezése) Pályázó képviseletében
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 13.) által „Autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás” tárgyban
indított pályázati eljárás során nyilatkozom/unk, hogy a Pályázati Kiírásban „A Pályázók
Köre, Kizáró okok” A./pont alapján
nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
amely a cégünkben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik;

van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
amely a cégünkben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik;
(a megfelelő rész aláhúzandó!)


(Az alábbi részt abban az esetben szükséges kitölteni, ha van olyan jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a pályázónál közvetetten vagy
közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik):
Alulírott(ak) nyilatkozunk továbbá


egyrészt arról, hogy a cégünkben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal az alábbi cégek/szervezetek
rendelkeznek:
__________________________________ (a cég(ek) megnevezése és címe)
__________________________________ (a cég(ek) megnevezése és címe)



másrészt arról, hogy a fent nevezett szervezetek vonatkozásában a kizáró
feltételek nem állnak fenn.

Kelt: ……………….., 2021. év ……………….. hónap …. napján.

(cégszerű aláírás)
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5. sz. melléklet
NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL ÉS A
KÖZTARTOS ÁZMENTES ADÓZÓI AD ATB ÁZISRÓL
Alulírott(ak) _______________________ (cégszerű aláíró(k) megnevezése), a(z)
___________________________ (pályázó megnevezése) pályázó képviseletében
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 13.) által „Autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás” tárgyban
indított pályázati eljárás során nyilatkozom/unk, hogy a Pályázati Kiírásban „A Pályázók
Köre, Kizáró okok” A./ pont alapján
a pályázóval kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, ennek
megfelelően nyilatkozatunkat követően csatoljuk a változásbejegyzési kérelmet
és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást

a pályázóval kapcsolatban változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, azaz
a www.e-cegjegyzek.hu oldalon elérhető céginformációs szolgálat
adatbázisából letölthető cégjegyzékadat a valóságot tükrözi.
(a megfelelő rész aláhúzandó!)


cégünk szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban
cégünk nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ennek
megfelelően csatoljuk az illetékes adó- és vámhivatal igazolását, vagy az Art.
szerinti együttes adóigazolást.
(a megfelelő rész aláhúzandó!)



Kelt: ……………….., 2021. év ……………….. hónap …. napján.

(cégszerű aláírás)
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6. sz. melléklet

NYILATKOZAT A P ÁLY ÁZ ATI KIÍRÁSB AN FOGLALT
FELTÉTELEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ELFOG ADÁS ÁRÓL
Alulírott(ak) __________________ ____ (cégszerű aláíró(k) megnevezése), a(z)
___________________________ ____ (pályázó

megnevezése)

pályázó

képviseletében
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth L. u.
1-3.) által „Autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás” tárgyban
indított pályázati eljárás során nyilatkozom/unk, hogy a pályázati kiírásban foglalt
feltételeket és kötelezettségeket megismertem/ük és azokat elfogadtam/uk.
Kelt: ……………….., 2021. év ……………….. hónap …. napján.

(cégszerű aláírás)
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