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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Mosonmagyaróvár Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti 

helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására 

 

 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Kiíró) Képviselő-testülete a 

személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben foglaltaknak megfelelően 

„Mosonmagyaróvár közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi 

személyszállítás közszolgáltatás ellátása közszolgálati szerződés keretében” tárgyban pályázatot ír 

ki. 

 

 

I. A pályázat kiírójának neve, címe, elérhetőségei:  

 

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11. 

Képviseli: Dr. Árvay István polgármester 

Kapcsolattartó: Tóth Zita 

Kapcsolattartó telefon: +36 20/ 273 4642 

E-mail: toth.zita@mosonmagyarovar.hu 

 

II. Az eljárás tárgya 

 

Mosonmagyaróvár Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 

személyszállítási közszolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a 

szükséges menetrenddel kapcsolatos információk, jegyek és bérletek árusításának biztosítása.  

A szerződés volumene 130.000 hasznos menetrendi km, (amely nem tartalmazza a szolgáltató 

rezsifutásait). A szolgáltatás ellátáshoz legalább 4 db (szóló kivitelű) autóbusszal kell rendelkezni. 

A személyszállítást meghatározott menetrend szerint kell végezni. A részletes 

követelményrendszert, a pályázaton való részvétel feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához 

szükséges információkat a pályázati kiírás tartalmazza. 

 

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 folytatja le.  

A teljesítés helye: Mosonmagyaróvár város közigazgatási területe, a teljes helyi közösségi 

közlekedési hálózat. 

 

3.2. Részvételi feltételek 

 

A pályázat nyílt, azon részt vehetnek belföldi vagy külföldi székhelyű jogi személyek és jogi 

személyiség nélküli gazdasági társaságok vagy azok konzorciuma. 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. 

Közszolgáltatási Szerződés csak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint 

átlátható szervezetnek minősülő közlekedési szolgáltatóval köthető.  
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3.3. Főbb pályázati, alkalmassági feltételek 

 

A pályázónak - konzorcium esetén annak egyik tagjának - a személyszállítási szolgáltatásokról 

szóló 2012. évi XLI. törvény 10. § (1) és (2) bekezdésében megjelölt autóbuszos személyszállító 

engedéllyel, valamint a kiírásban megjelölt, megfelelő, autóbusszal végzett személyszállítási 

gyakorlattal kell rendelkeznie. A pályázati kiírás további szakmai és egyéb alkalmassági feltételeket 

is tartalmaz. 

 

A pályázaton való részvétel részletes feltételeit a pályázati kiírás tartalmazza, így különösen a 

részvételre az jogosult, akivel szemben nem állnak fenn a pályázati kiírásban foglalt kizáró okok, 

és megfelel a pályázati kiírásban meghatározott műszaki, szakmai és pénzügyi alkalmassági 

feltételeknek. 

 

IV. A pályázati kiírás beszerzésének feltételei: 

 

A Pályázati kiírás dokumentációjának az ára: 200 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 254.000 Ft. A 

Pályázati kiírás dokumentációjának ellenértékét a Pályázó átutalással teljesítheti a Kiíró 11737076-

15367400 számú bankszámlájára.  

 

A pályázati kiírás dokumentációja  

- az átutalási megbízás másolatának átadásával személyesen átvehető ügyfélfogadási időben 

a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal, Mosonmagyaróvár, Fő u. 11, 2 emelet 209. sz. 

irodában hétfő-csütörtök 8-16 óra, illetve pénteken 8-12 óra között, vagy  

- kérésre az átutalási megbízás másolatának a toth.zita@mosonmagyarovar.hu elektronikus e-

mailre történő eljuttatása után, annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül 

elküldésre kerül a pályázó által megadott e-mail címre és postai úton is.   

 

A megvásárolt Pályázati kiírás másra át nem ruházható. A Pályázati kiírás megvétele előfeltétele az 

eljárásban való részvételnek. Amennyiben több vállalkozás együttesen kíván pályázatot leadni, 

akkor elég csak az egyik vállalkozásnak a pályázatot megvásárolnia. 

 

V. A pályázat benyújtásának határideje:  

 

2022. szeptember 30. 11 óra  

 

VI. A pályázat benyújtásának a helye:  

Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal 

Mosonmagyaróvár, Fő u. 11., 2. emelet 209. sz. iroda 

 

VII. A pályázat benyújtásának módja:  

A magyar nyelvű ajánlatot zárt borítékban, egy eredeti papíralapú példányban, továbbá egy 

elektronikus példányban (CD / DVD/pendrive) kell benyújtani.  

 

A borítékon kérjük feltüntetni az ajánlatadó nevét, címét, valamint az alábbi szöveget: 

„PÁLYÁZAT – Mosonmagyaróvár Város közigazgatási területén menetrend szerinti helyi 

autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében 

Nem bontható fel a pályázatbontás kezdete előtt!” 

 

Az ajánlatot személyesen, illetve meghatalmazott útján futárral vagy postai úton (tértivevénnyel) 

kell benyújtani úgy, hogy az az ajánlattételi határidőn belül megérkezzék. Ajánlatkérő az ajánlat 

átvételének pontos dátumáról átvételi elismervényt ad.  
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VIII. Az elbírálás ideje, módja és szempontjai: 

A pályázati kiírásban meghatározott kizáró okok hiánya, alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés, és bírálati szempontrendszer alapján az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó 

pályázóval köthető meg a közszolgálati szerződés. A beérkezett ajánlatok bírálata és értékelése után 

a döntést Mosonmagyaróvár Város Képviselő-testülete hozza meg. 

 

IX. A szerződéskötés legkésőbbi időpontja: 2022. december 15. 

 

X.  A közszolgáltatás megkezdésének határnapja: 2023. január 1.  

 

XI. A szerződés időtartama: 2023. január 1-től kezdődően 5 év, amely a felek megállapodása 

szerint további 2 évvel meghosszabbítható. 

 

XII. A pályázat benyújtásával kapcsolatos információ kérhető: 

 

Kizárólag írásban a toth.zita@mosonmagyarovar.hu e-mail címre eljuttatott elektronikus levél 

formában.  

 

XI. Egyéb információk 

 

A szolgáltatás egy részére pályázni nem lehet, egy pályázó csak egy ajánlatot tehet. A pályázati 

felhívást a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, Mosonmagyaróvár 

Város Önkormányzat honlapján (www.mosonmagyarovar.hu) tesszük közzé.  
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