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           ikt.szám: 503/2018 

 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
 

I. A pályázat kiírója: 

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Kispesti Uszoda 
Képviseli: Tóth András Kálmán igazgató 

II. A pályázati eljárás nyílt, típusa: 

Egyszakaszos 
 

III. A pályázat tárgya: 

„Kispesti Uszodában megtartandó csoportos úszásoktatási tevékenység 
végzése, minden korcsoport számára, a 2018. szeptember 1-től 2019. június 16- 
napjáig terjedő időszakra”, a pályázati felhívás 1-44. számú mellékletei szerint. 
 
A pályázat kiírása a www.kispestiuszoda.hu weblapon olvasható. 2018. augusztus 
10-ig. 
Ajánlatot lehet tenni a mellékletekben rögzített valamennyi csoport oktatásra 
vonatkozóan, de részajánlatot is lehet tenni egyes kiválasztott csoportok oktatásra.  
Az ajánlatot az egyes mellékletek szerinti bontásban kell megadni! 

IV. A teljesítés helye, határideje: 

A teljesítés helye: 1191 Budapest Simonyi Zs. u. 31. 
A teljesítés határideje: 2018. szeptember 1-től 2019. június 16-ig 
 

V. A pályázattal kapcsolatosan további információt szolgáltató személy: 

Neve: Hrováth Krisztina 
Címe: 1191 Budapest Simonyi Zs. u. 31. 
Telefonszáma: 280-1685; 06-20-333-1819 
e-mail címe: gazdasagi@uszoda.kispest.hu 
 

http://www.kispestiuszoda.hu/
mailto:gazdasagi@uszoda.kispest.hu


     

2 
 

VI. Az ajánlat benyújtásának módja, helye, határideje 

A pályázatot a következő címre, zárt borítékban kell benyújtani vagy postai úton 
beküldeni:  
Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Kispesti Uszoda 
1191 Budapest Simonyi Zs. u. 31. 
 
A borítékra rá kell írni a Pályázat tárgyát, és azon fel kell tüntetni: „Pályázat”. 
A pályázat benyújtására hétköznap 8-16:30 között kerülhet sor a következő 
időpontig: 2018. augusztus 10. 10 óra 
Ezen időpontig a pályázatnak be kell érkeznie a benyújtási helyre. 
 

VII. Az ajánlathoz csatolni szükséges nyilatkozatok, okiratok: 

Kitöltött, aláírt „Pályázati lap”, a következő nyilatkozatokkal, illetve okiratokkal 
 

 A pályázó adatai (neve, székhelye, cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma, 
adószáma/adóazonosító jele, képviselője neve és elérhetőségei (telefonszám, 
e-mail cím) 

 Közreműködők (alvállalkozók) listája. 

 A szakmai képzettség és releváns szakmai tapasztalat igazolása, (másolatban) az 
alvállalkozók részről is. 

 A pályázó a pályázati felhívásban, a mellékelt szerződésben rögzítetteket 
megismerte, ajánlata az abban foglaltak vonatkozásában teljes körű; a 
szerződés megkötését, az abban foglalt kötelezettségek teljesítését vállalja; a 
szerződésben rögzített tevékenység végzésére feljogosító engedéllyel 
rendelkezik. 

 Igazolás a köztartozás-mentességről, az önkormányzattal vagy bármely 
intézményével vagy gazdasági társaságával szembeni tartozások hiányáról, 
és arról, hogy a pályázóval szemben sem csőd-, sem végrehajtási-, sem 
felszámolási eljárás nincsen folyamatban, jogszerűtlen tevékenység okán nem 
áll hatósági intézkedés hatálya alatt. (NAV és helyi adó „0-s igazolás”) 

 A jogi személy létesítését igazoló okirat vagy vállalkozói igazolvány másolata, 
hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy aláírásminta másolata azzal, hogy az 
eredetit a szerződés aláírásakor be kell nyújtani. 

 

VIII. Pénzügyi, szakmai alkalmassági feltételek  

1. Pályázatot adhat be (átutalásos számla kiállítására képes):  

 egyesület 

 gazdasági társaság 

 egyéni vállalkozó 
2. Úszás oktató végzettség 

 Az úszás oktatói végzettség minden, a Kispesti Uszoda tanfolyamain oktatást 
végző természetes személy (közreműködő, alvállalkozó) esetén. 

3. Szakmai tapasztalatot igazoló bemutatkozás megléte, csatolása. 
4. A vállalt órák számának és egyidejűségének figyelembevétele mellett megfelelő 

számú képzett alvállalkozó/alkalmazott megléte. 
5. A szakmai képzettség megléte igazolása, az alvállalkozók részről is. 
6. Szakmai felelősségbiztosítás meglétének igazolása. (Biztosítási ajánlat) A biztosítási 

kötvény másolata a szerződéskötés feltétele. 
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IX. A pályázatok elbírálásának módja, határideje: 

A pályázat kiírója a beérkezett és hiánytalan pályázatok közül a pályázati kiírás 
melléklete szerinti feltételek vizsgálata mellett kiválasztott pályázóval vagy 
pályázókkal köt szerződést. 
Az elbírálás egyetlen szempontja az ellenszolgáltatás összege. Megegyező 
összegű pályázat esetén a Kispesti Uszodában szerzett tapasztalat a döntő. 
A pályázatot a Gazdasági Ellátó Szervezet Vállalkozási Adási Munkacsoportja bírálja 
el, a pályázati határidő lejártától számított 10 munkanapon belül. A kiíró az elbírálási 
határidőt egy alkalommal, legfeljebb 10 munkanappal meghosszabbíthatja. 
 
Az ajánlatok értékelésére a benyújtási határidő lejártától számított 10 munkanapon 
belül kerül sor. 

X. A kiíró jogosultságai 

A kiíró 

 a pályázótól a pályázatok felbontását követően írásban, a pályázatok lényegét 
nem érintő kérdésekben felvilágosítást, vagy hiánypótlást kérhet azzal, hogy a 
pályázó válasza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázatban 
megfogalmazott feltételek olyan megváltoztatását, amely az értékelés során a 
beérkezett pályázatok sorrendjét módosítaná 

 a nyertes ajánlat benyújtójának visszalépése esetén jogosult a soron 
következő ajánlatot benyújtóval szerződést kötni 

 a pályázatok felbontását követő 10 napon belül tárgyalás tartásáról dönthet 

 a pályázati eljárást bármely okból eredménytelennek nyilváníthatja 

 a pályázat kiírásával ajánlati kötöttségbe nem kerül. 
 

XI. Egyéb információk 

A pályázó ajánlati kötöttsége a pályázati határidő lejártától az elbírálási határidő 
lejártát követő 30. napig tart. A pályázat elfogadása nem minősül megrendelésnek, 
kötelezettségvállalásnak csak a szerződés aláírása minősül. 
Az el nem fogadott pályázatokat a pályázat kiírója nem küldi vissza. A pályázó a 
pályázat megírásával és beadásával kapcsolatban felmerülő költségeket maga viseli. 
A pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az önkormányzati 
beruházások lebonyolításáról és beszerzések rendjéről szóló 36/2015 (XII.14) 
önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. 
 
Budapest, 2018. július 27. 
 
 
 
 

Tóth András Kálmán 
igazgató 

 
 
 
MELLÉKLET 

 
 
Hétköznapi tanfolyamok 
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A tanfolyamok 2018. szeptember 1-től 2019. június 15. között tartanak. 
Egymásra épülő csoportok. Az oktatóknak vállalniuk kell az adott szinten jól teljesítő 
gyermekek átadását a következő szintre. A pályázóknak vállalniuk kell, hogy az adott órákat 
lehetőség szerint ugyanazon oktatók tartják egész évben. 
 
 
Senior Tanfolyam 
 
Felnőtt úszásoktatás. Elsősorban edzésterv alapján levezényelt oktatás.  
 
 
Bosch oktatás 
 
Szerződött partner. Edzésterv alapján levezényelt oktatás.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Hétvégi tanfolyamok 
 
Baba-Mama oktatást csak olyan oktató vállalhatja, aki rendelkezik az erre vonatkozó 
szakképesítéssel.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Kötelező úszásoktatás 
 
A kötelező úszásoktatás hétköznaponként 8-13 között tartandók órarend szerint. Átlagosan 
heti 4-5 órát jelent. 
Pályázáskor azt kell megadni, hogy heti hány órát tartana meg a pályázó és milyen óradíjon. 
Részvállalás lehetséges. 
 
 
Iskolák, óvodák 
 
Intézményünk több óvodával és iskolával is kapcsolatban áll. Délelőttönként elérhető szabad 
sávokat értékesítjük. 
Pályázáskor azt kell megadni, hogy heti hány órát tartana meg a pályázó és milyen óradíjon. 
Részvállalás lehetséges. 
 


