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           ikt.szám: 171/2019 

 
 

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: 

A Kispesti Uszoda nyári intenzív illetve hétvégi tanfolyamainak oktatási 
tevékenysége (szolgáltatási/megbízási szerződés kereténben, az alábbi 
tanfolyamokra vonatkozóan: 
- Intenzív tanfolyamok, 
- Baba-Mama tanfolyamok, 
- Lubickoló tanfolyamok, 
- szombati nagyvizes tanfolyamok 
- Szenior tanfolyam 
- Bosch tanfolyam 
- ) 
 
A pályázat kiírása a www.kispestiuszoda.hu weblapon olvasható. 2019. április 26-ig. 

IV. A teljesítés helye, határideje: 

A teljesítés helye: 1191 Budapest Simonyi Zs. u. 31. 
A teljesítés időtartama: 2019. június 17- augusztus 18. 

V. A pályázattal kapcsolatosan további információt szolgáltató személy: 

Neve: Hrováth Krisztina 
Címe: 1191 Budapest Simonyi Zs. u. 31. 
Telefonszáma: 280-1685 

http://www.kispestiuszoda.hu/
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e-mail címe: gazdasagi@uszoda.kispest.hu 
 

VI. Az ajánlat benyújtásának módja, helye, határideje 

Pályázatot csak a pályázatot kiíró székhelyén átvett, hitelesített pályázati lap 
leadásával lehet benyújtani.  
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: 
2019. április 26. 10:00 
Ezen időpontig a pályázatnak be kell érkeznie a benyújtási helyre. 
 

VII. Az ajánlathoz csatolni szükséges nyilatkozatok, okiratok: 

Kitöltött, aláírt „Pályázati lap”, a következő nyilatkozatokkal 

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

 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. 

 Nyilatkozat 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 

 Aláírási címpéldány vagy cégaláírási nyilatkozat másolata azzal, hogy az 
eredetit a szerződés aláírásakor be kell nyújtani. 

 

VIII. Pénzügyi, szakmai alkalmassági feltételek  

2. Mellékelt szerint 
 

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. 
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. 

mailto:gazdasagi@uszoda.kispest.hu
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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, 2019. április 12. 
 
 
 
 

Tóth András Kálmán 
igazgató 
 
 

Ellenjegyzem Budapest, 2019,április 12. 
 

 
 
 
Mellékletek:  
1. Pályázati lap 
2. Részletes feltételek 
3. Szerződés-tervezet 
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1. melléklet 
 

PÁLYÁZATI LAP 
 

I. A pályázat tárgya: A Kispesti Uszoda nyári tanfolyami oktatási tevékenysége 

II. A pályázó adatai: 

név: 
székhely: 
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 
adószám/adóazonosító jel: 
képviselőjének neve és elérhetősége: 
név: 
telefonszám: 
e-mail cím: 
 

III. A pályázati felhívásban, a mellékelt szerződésben rögzítetteket megismertem, ajánlatom az 
abban foglaltak vonatkozásában teljes körű. A szerződés megkötését, az abban foglalt kötelezett-
ségek teljesítését vállalom. A szerződésben rögzített tevékenység végzésére feljogosító engedéllyel 
rendelkezem. 

IV. A pályázónak köztartozása, az Önkormányzattal vagy bármely intézményével vagy gazdasági 

társaságával szemben fennálló bármilyen tartozása nincsen; a pályázóval szemben sem csőd-, sem 

végrehajtási-, sem felszámolási eljárás nincsen folyamatban, jogszerűtlen tevékenység okán nem 

áll hatósági intézkedés hatálya alatt. 

V. Vállalási ár összesen (Nettó óradíj):  

1) Intenzív tanfolyamok: 

2) Baba-Mama tanfolyamok 

3) Lubickoló tanfolyamok:  

4) Szombati nagyvizes tanfolyam: 

5) Szenior tanfolyam: 

6) Bosch tanfolyam: 

VI. Mellékletek 

1) Cégkivonat vagy Bejegyzés 

2) Aláírási címpéldány vagy aláírásminta másolata 

3) „0-s” igazolás 

4) legalább 4 személy végzettséget igazoló dokumentumainak másolata és önéletrajza 

 
VII. Nyilatkozat 

A vállalt áron, a kiírt órák megtartását vállalom, a pályázatban ismertetett szerződés feltételeit 
elfogadom. 
 
  
Budapest, 2019. április…….  
  Pályázó cégszerű aláírása 
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2.Melléklet 
 

A Kispesti Uszoda nyári tanfolyamainak oktatása tárgyában kiírt pályázat feltételei 
 

 
A Kispesti Uszoda vállalkozásba adási eljárásban pályáztatja meg 2019. nyári 
tanfolyamainak oktatási tevékenységét 
 
A pályázaton való részvétel minden résztvevő számára teljesítendő feltételek: 
1. Pályázatot adhat be (átutalásos számla kiállítási lehetőséggel rendelkező):  

a. Egyesület 
b. gazdasági társaság 
c. egyéni vállalkozó 

2. Úszás oktató végzettség 
a. Az úszás oktatói végzettség minden, a Kispesti Uszoda tanfolyamain oktatást 

végző személy esetén bemutatandó 
3. Szakmai tapasztalat 
4. A vállalt órák számának és egyidejűségének figyelembevétele mellett megfelelő számú 

képzett alvállalkozó/alkalmazott megléte 
5. Köztartozás mentesség 
6. A pályázat esetében részteljesítés nem lehetséges 
7. A pályázat leadása csak a Kispesti Uszodában átvett, pecséttel hitelesített PÁLYÁZATI 

LAP-on lehetséges. 
 
 


