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A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. pályázati felhívása
„Különjárati személyszállítás” tárgyában
1.

A pályázat tárgya, tevékenység részletes leírása:
Különjárati személyszállítás (Munkásjárat) biztosítása a pécsi Vásárcsarnok és a Pécs, Állomás utca 40. szám
alatt található szennyvíztisztító telep között.
Szállított létszám maximum 18 fő.
Napi járatok indulása és útvonala:
Hétfőtől – Csütörtökig:
• reggel 6:20-kor indulás a Vásárcsarnokkal szembeni (Bajcsy Zsilinszky utca nyugati oldala)
buszmegállóból, a Mártírok útja felé. Amennyiben van felszálló (műszak beosztásonként változhat)
akkor az Uránvárosi buszmegállónál a 6-os út északi távolsági buszmegállónál és az Állomás utca vasúti
átjáró utáni megállóban kollégák felvétele.
• délután 15:40-kor indulás az Állomás utcai szennyvíztelep parkolójából a Mártírok útján keresztül a
Vásárcsarnoknál (Bajcsy Zsilinszky utca keleti oldala) lévő buszmegállóhoz. Amennyiben van leszálló
(műszak beosztásonként változhat) akkor megállók Állomás utca vasúti átjárók előtti megállóban, az
Uránvárosi buszmegállónál a 6-os út déli távolsági buszmegállónál, a Mártírok és Rét utca
kereszteződése utáni megállónál (villamos és barkácsbolt).
Péntek:
• hétfőtől-csütörtöki leírással megegyezik reggel
• délután indulás 12:50-kor, az útvonal azonos
Amennyiben pl.: a szombati nap munkanap akkor a szerződéses kapcsolattartók egyeztetnek előre, hogy
melyik nap a rövidített, azaz mikor kell pl.: délután korábban biztosítani a járatot, hasonló a helyzet pl.: az
ünnepek körüli kötelező szabadságolás időszaka.

2.

A pályázat tartalmi követelménye, az alábbi bontásban:
• Megajánlott szolgáltatás műszaki paraméterei
• Megajánlott ár (……… Ft+ÁFA/nap)
• A vállalt fizetési határidő (min. 30 nap)
• A kitöltött Pályázati adatlap
• Referencia bemutatása

3.

A pályázat formai követelménye:
• zárt borítékban

4.

A pályázat benyújtásának módja:
- Zárt borítékos, nyílt pályázat: Zárt borítékban, 1 eredeti példányban és elektronikus adathordozón,
személyesen vagy postai úton.
Az ajánlatokat kérjük eljuttatni, a címben található tárgy megjelölésével, a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.
7634 Pécs, Nyugati ipari út 8. szám alatti 3 sz. épület 1. emeletén a 110-es irodába személyesen vagy
postai úton a 7602 Pécs, Pf.33. címre az 5. pontban megadott határidő figyelembevételével. A
borítékra kérjük rávezetni „AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ ELŐTT NEM BONTHATÓ FEL”

5.

A pályázat beadási határideje: 2021. szeptember 1. 14.00 óra
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A határidőn túl érkezett ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti. A késedelmesen beérkező ajánlat
esetében a késedelem okát és felelősét nem vizsgálja. Ajánlatkérő kizárólag azt az ajánlatot tekinti az előírt
határidőre beérkezettnek, amely a meghatározott helyre és határidőig megérkezik.
6.

A pályázati ár érvényessége: 60 nap
Ajánlattevő a kötelezően megjelölt határidőnél adhat kedvezőbb érvényességet.

7.

Az elbírálás fő szempontjai:
Ajánlatkérő az ajánlatokat
[ ] legalacsonyabb cikkszintű egységár
[ ] legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
[x] összességében legelőnyösebb
[x] Nettó ár (75%)
[ ] Fizetési határidő (min. 30 nap)
[ ] Garancia időszak
[ ] Szakmai/minőségi szempontok
[ ] Egyéb értékelési szempontok
[x] önkormányzati tulajdonú cég (25%)
bírálati szempontja szerint értékeli.
Az ellenszolgáltatás összegét Ajánlatevőnek nettó Ft-ban kell megadnia a jelen felhíváshoz csatolt
mellékletben.
Az egységárnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő összes díját, költségét. Ajánlattevő utóbb semmilyen jogcímen
nem számolhat el további költséget.
Az ajánlati ár a szerződés teljes időbeli hatálya alatt érvényes, rögzített ár.
Pályázat során nem forintban rendelkezésre álló adatok (referencia) forintra történő átszámítására Ajánlatkérő
a Pályázat bontásának napján érvényes MNB devizaárfolyamot alkalmazza.

8.

A pályázat értékelési szempontjai: Az Ajánlatkérő a pályázatokat a 7. pontban felsorolt szempontok alapján
rangsorolja, ezért kérjük, hogy ajánlatuk is e feltételek megadásával készüljön.
Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot fogja nyertesnek nyilvánítani, akivel szerződést kíván
kötni.
Az "Ajánlati ár" értékelési részszempont részletezése:
Ajánlatkérő a napi szállítás díját nettó 12.700 Ft-ban maximalizálja, ennél magasabb ár megajánlása
érvénytelenséget eredményez.
Az adható pontszám valamennyi részszempont tekintetében 1-10 pont.
Valamennyi bírálati részszempont esetében az ajánlatkérő számára legkedvezőbb érték 10 pontot, a további
ajánlatok arányosan kevesebb pontot kapnak.
Ajánlatkérő a számítások során minden esetben két tizedes jegy pontosságig számol.
Ajánlattevőknek az árat úgy kell meghatározniuk, hogy az tartalmazzon minden járulékos költséget. Az ajánlati
áron felül ajánlattevő nem tarthat igényt semmilyen egyéb ellenszolgáltatásra.
Ár esetén:
P = (A legkedvezőbb : A vizsgált) * (P max – P min) + P min
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
A legkedvezőbb: legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja
Oldalszám: 2/5

FO-05-02-003

TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.

Hatályos: 2020.09.15-től

Pályázati felhívás
Verziószám: 2.

Selejtezhető: 5 év.

A legkedvezőtlenebb: legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
Egyéb értékelési szempont esetén:
Pontkiosztás módszere
Igen válasz = 10 pont
Nem válasz = 0 pont
9.

Az ajánlatok értékelése és a pályázók tájékoztatása várhatóan 2021. szeptember 15-ig megtörténik.

10.

Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő a pályázat tárgyával kapcsolatban igény esetén bejárást biztosít a tevékenység
helyszínén Ajánlattevők részére. A bejárás célja, hogy Ajánlattevő a helyszíni adottságokat megismerje. A
bejárás elmulasztása az ajánlattétel lehetőségét nem zárja ki.
[ ] Helyszíni bejárás időpontja
[x] Ajánlatkérő helyszíni bejárás megtartását nem tervezi

11.

Kiegészítő tájékoztatás: Bármely gazdasági szereplő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a műszaki
leírásban foglaltakkal kapcsolatban írásban, jelen felhívásban meghatározott elektronikus címen kiegészítő
tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől.
A feltett kérdéseket és arra adott válaszokat minden pályázónak megküldjük. A válaszokban közölt
információk, minden Ajánlattevőre nézve, kötelező érvényűek a pályázat benyújtásakor, valamint
elbírálásakor.
A kiegészítő kérdések megküldésének határideje: 2021. augusztus 30. 10:00 óra
Beszerző e-mail címe: szabo.rita@tettyeforrashaz.hu

12.

A pályázati ajánlatok bontása:
Zárt borítékos, pályázat esetén: Az ajánlatok bontására 2021. augusztus 2-án 10 órakor kerül sor, melyről
jegyzőkönyv készül. A bontáson az ajánlattevők képviselői jelen lehetnek.
Az Ajánlatok bontását követően Ajánlatkérő megvizsgálja az Ajánlatokat annak érdekében, hogy megállapítsa
• tartalmi és formai követelményeknek való megfelelést
• számszaki hibát tartalmaz-e
• ajánlatok érvényességét

13.

A szerződés meghatározása:
[ ] adásvételi szerződés
[ ] adásvételi keretszerződés
[ ] vállalkozási keretszerződés
[x] vállalkozási szerződés

14.

Felek rögzítik, hogy a Vevő részéről nem keletkeztet vásárlási és megrendelési kötelezettséget, az Eladó
részéről pedig nem jelent konkrét teljesítési kötelezettséget.

15.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a pályázati felhívást az abban megjelölt bontási időpontig
visszavonhassa a Ptk. 6:74. § (3) bekezdés alapján, valamint a Ptk. 6:74. § (2) bekezdésében foglaltakra
tekintettel az eljárás eredményeként a nyertes Ajánlattevővel kötendő szerződés megkötésére irányuló
szándékától indoklás nélkül, részlegesen, vagy teljes mértékben elálljon, továbbá, hogy az eljárást érvényes
ajánlat esetén is eredménytelenné nyilvánítsa azzal, hogy az elállásból származó következményekért való
felelősségét kizárja.
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A számlázás és a fizetési feltételek:
Számlát kiállítani és a Vevő részére benyújtani csak a teljesítésigazolás birtokában lehet.
A számlán fel kell tüntetni a megrendelés sorszámát, (amennyiben azt jogszabályi rendelkezés előírja, a
Termék(ek) vámtarifaszámát) a fenti kellékek hiányában benyújtott számlát a vevő - annak kiegyenlítése nélkül
– visszaküldi az eladó székhelyére, és az ebből eredő fizetési késedelemért felelősséget nem vállal.
A számla kiegyenlítése banki átutalással történik, a fenti feltételeknek megfelelően kiállított számla
kézhezvételét követő ….. napon. Ajánlattevő ennél kedvezőbb fizetési határidőt adhat.
Nyertes ajánlattevő a szerződés időtartama alatt havonta jogosult számlát benyújtani.

17.

Szállítási paritás:
Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a fuvarozással kapcsolatos valamennyi adminisztrációs kötelezettséget
teljesíti a NAV irányába, továbbá az útdíjköteles gépjárművekkel a Vevő részére végzett fuvarozással járó
termékszállítási bejelentési kötelezettségeknek eleget tesz (EKÁER adminisztráció). Ebbe beleértendő az
Európai Unió tagállamából való fuvarozással kapcsolatos regisztrációban Vevővel való együttműködés.
Szerződő felek rögzítik, hogy Eladó adminisztrációs és tájékoztatási, valamint együttműködési
kötelezettségének megszegéséből eredő kárért teljeskörű felelősséggel tartozik és Vevőt haladéktalanul
kártalanítani vagy kártérítést fizetni köteles.

18.

Üzleti titok:
Tájékoztatjuk, hogy a benyújtott ajánlatok vonatkozásában az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV.
törvény rendelkezései szerint járunk el.
Az ajánlattételi eljárásra a mindenkori hatályos PTK vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Dátum: Pécs, 2021.08.27.
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Pályázati adatlap
„Különjárati személyszállítás”
Pályázó neve:
Székhelye:
Képviselő neve, beosztása:
Adószáma:
Cégjegyzékszáma:
Bankszámlaszáma:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó elérhetősége:
Nyilvántartó cégbíróság:
Nettó napi szállítás díj
(Ft+ÁFA/nap)
Fizetési határidő (min. 30 nap):

Dátum: ……………………………………..

…………………………………………………………………
cégszerű aláírás

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. a formanyomtatványon megadott személyes adatokat a beszerzésekre és szerződésekre
vonatkozó adatkezelési tájékoztatókban foglaltak szerint kezeli. Adatkezelési tájékoztatóink elérhetők
weboldalunkon: www.tettyeforrashaz.hu/adatkezeles, vagy kérhetők az Önnel kapcsolatban álló munkatársunktól. A
nyomtatvány aláírásával az érintett elfogadja az adatkezelési tájékoztatókban foglaltakat, és a nyomtatványon
megadott más természetes személyek számára is biztosítja a tájékoztatók megismerését és a kapcsolódó jogaik
gyakorlását.
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