
FELHÍVÁS VÉGSŐ AJÁNLATTÉTELRE 
 Szentendre Város Önkormányzata által 

a belvárosi városnéző jármű működtetésére kiírt pályázatán résztvevők számára 
 
I. A pályázó adatai: 

Név / vállalkozás neve, képviselő neve:  
Cím / Székhely:  
Telefon/e-mail cím: 

 
II. Ajánlattétel feltételek és a bírálati szempontok: Ajánlattételi feltétel a felhívás mellékletét képező Megállapodásban rögzítettek elfogadása, tudomásul 
vétele.  
Elvárt minimál-szolgáltatás: 

 belvárosi járat elektromos meghajtású járművel  Főszezon: június 1. – szeptember 30. között, minimum napi 10 alkalommal, délelőtt 10 
órától este 20 óráig, óránként köteles Vállalkozó a városnéző jármű üzemeltetésére.  Előszezon: március 15. – május 31. között, a főszezon üzemszerű működésének 50 %-ában 
köteles Vállalkozó a városnéző járművet naponta üzemeltetni.   Utószezon: október 1. – november 15. között, a főszezon üzemszerű működésének 50 %-
ában köteles Vállalkozó a városnéző járművet naponta üzemeltetni  minimális bérleti díj 30.000.-+Áfa/hó 

Értékelési szempontok: 
1.  megajánlott bérleti díj egy évre vonatkoztatva 

súlyozás: aki a legmagasabb bérleti díjat megajánlja, 10 pontot kap.  
A következő a megajánlott és a legmagasabb bérleti díj arányában részesül a 10 pontból: 
Megajánlott díj/Legmagasabb díj *10 = pontot kap 

2. vállalt üzemidő főszezonban (készenléti idő, amikor a szolgáltatás igénybe vehető), x óra/nap 
súlyozás: aki a leghosszabb üzemidőt vállalja 6 pontot kap.  
A következő a megajánlott és a legtöbbet vállalt üzemidő arányában részesül a 6 pontból: 
Megajánlott üzemidő/Legmagasabb üzemidő *6 = pontot kap 

3. járatszám főszezonban (az elvárt minimumhoz képest (1jármű/óra), hány járatot indít) 
súlyozás: aki a legtöbb járat indítását vállalja 6 pontot kap.  
A következő a megajánlott és a legtöbbet vállalt arányában részesül a 6 pontból: 
Megajánlott járatszám/Leggyakoribb járatszám *6 = pontot kap 

Pontegyenlőség esetén a végső döntést a Képviselő-testület hozza meg a teljes ajánlat ismeretében. 



 
III. A várakozó állomáshelyre valamint az útvonal használatára vonatkozó bérleti díj ajánlat: Lehetséges állomáshelyek: Strand utca, Bolgár utca, Kossuth L. utca, Duna korzó, Ady Endre utca, 
Rév utca, Hold utca, Bükkös part (bal part, zöldséges környéke), Teátrum parkoló, Nagy parkoló 
(Paprikabíró – 11-s főút), Kmetty János tér, Barcsay Jenő tér, Daru piac. 
Kijelölt „parkolási övezetbe” tartozó helyszínek esetén a parkolóhelyek megváltandók, a 
parkolóhelyek kedvezményes használatának költsége a parkolóhelyeket üzemeltető Városi Szolgáltató 
Nonprofit Zrt-vel egyeztetendő (kapcsolat: Kacsó Judit, tel: 20-484-7859).  
 
A várakozó állomáshely(ek) helyszíne(i): 
________________________________________________________________ 
 
Az útvonal(ak) meghatározása: térkép melléklet nyújtandó be! 
A városnéző jármű üzemeltetése során nem igénybe vehető utak, közterületek  

- a forgalom elől elzárt területek, továbbá 
- Kör utca, Janicsár utca, Bottyán utca, Kurucz köz, Toldi utca, Püspök sor, Apród utca, 

Felsőhegy utca, Céh utca, Petőfi Sándor utca, Fürdő utca, Kertész utca 
A Skanzen járat (diesel meghajtású jármű esetén) által a belvárosban csak a Hold utca, Dézsma utca, 
Ady Endre utca vehető igénybe. 
 
A Városház tér megnyitása a városnéző jármű számára (Rákóczi tér – Városház tér- Kucsera Ferenc 
utca útvonalon) abban az esetben lenne lehetséges, amennyiben a városnéző jármű üzemeltetője a Rab 
Ráby Vendéglőnél süllyedő elektromos poller felszerelését vállalja. 
 
Az önkormányzat fenntartja a jogát az ajánlatban benyújtott útvonal módosítására.  
 
Bérleti díj ajánlat 
számmal:_________________________________Ft+Áfa/hó  
betűvel: _________________________________________________________________Ft/hó  
A megajánlott bérleti díj olyan ajánlati kötöttség, mely nem módosítható abban az esetben, ha az 
esetlegesen jelzett Skanzen felé menő járatot vállalkozó nem üzemeltet(het)i.  

 
 
 
 
 
 
 
 
cégszerű aláírás:  

 
      pecsét: 
 



IV. A minimális területbérleti díjon és a Megállapodásban szereplő minimum követelményeken felül 
vállalt szolgáltatások, vállalások ismertetése: 
Például: a városnéző jármű megjelenése; a városnéző jármű útvonala, mennyiben segíti Szentendre 
nevezetességei megismerését; a szolgáltatás tervezett ára, differenciált árképzés; a szolgáltatásról 
szóló tájékoztató információ-adás módja, elhelyezése, megjelenése; stb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pályázati kiírást megismertem, annak feltételeit elfogadom, és jelentkezem: 
Kelt: __________________________ 

 
cégszerű aláírás:  

 
      pecsét: 



  
PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT   

 
Szentendre Város Önkormányzata által 

a belvárosi városnéző jármű működtetésére kiírt pályázatán résztvevők számára 
 

 
Alulírott ____________________________________________________________ (név) 
a Szentendre Város Önkormányzata által a belvárosi városnéző jármű működtetésére kiírt pályázaton 
a területbérleti díjra és a további szolgáltatásokra tett ajánlatomat a helyszínek és tervezett útvonalak 
megismerése után tettem meg. 
 
 
A pályázat feltételeit, az önkormányzattal kötendő megállapodás-tervezetet és a bírálati szempontokat 
megismertem és elfogadom, különös tekintettel a szerződéskötés és a 30 napig tartó ajánlati kötöttség 
vállalása követelményeire. 
 
Kijelentem, hogy a pályázat során a kiírótól a birtokomba került adatokat harmadik személynek át 
nem adom, illetve üzleti és egyéb tevékenységemben azt fel nem használom. 
 
 
Kelt: _________________________________ 
 
 
 
 
 
 

cégszerű aláírás:  
 
      pecsét:  


