
2. sz. melléklet 

Műszaki leírás a 

„Hivatali személyszállítás 2023-2024.”  

tárgyú beszerzési eljáráshoz 

 

Feladat 

 

A beszerzési eljárásban Nyertes Ajánlattevő feladata biztosítani a napi 24 órás (nonstop) személyszállítást 

sorszámozott, egyszer használatos taxikártya rendelkezésre bocsátásával és elfogadásával a személytaxival 

végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat 

működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-

szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 16. § (1) 

bekezdésében meghatározott hatósági áron a szerződéstervezetben és jelen műszaki leírásban foglaltak 

szerint. 

Kiszállási idő 

 

a) Budapest főváros közigazgatási területén a hívás fogadását követően 10 percen belül 

b) Budapest közigazgatási határától számított 20 km-es vonzáskörzetben a hívás fogadását követően 

legfeljebb 20 percen belül 

c) Megrendelő székhelyén (Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, 1052 Budapest Városház utca 9-

11.) megrendelés esetén nyertes ajánlattevő ajánlata alapján a kiszállási időt a szerződésben rögzített 

percen belül (minimum 5 perc, maximum 10 perc) teljesíteni. 

Gépjárművekkel kapcsolatos előírások 

a) A Rendeletben előírtaknak megfelelő, kifogástalan esztétikai és műszaki állapotú taxik. 

b) A gépjárművek megfelelnek a Rendelet 3. § (8) bekezdésében meghatározott minimumkövetelményeknek. 

c) Ajánlattevőnek az ajánlati adatlapon feltüntetett darabszámú gépjárművel kell rendelkeznie. 

d) Ajánlattevőnek az ajánlatában megajánlott, az ajánlati adatlapon általa feltüntetett darabszámú hibrid és 

tisztán elektromos üzemű gépjárművel kell rendelkeznie. 

 
Taxikártyák 
 
Taxikártya alatt különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak értendők: 

- sorszámozott, chippel és PIN kóddal ellátott taxikártya 
- elektronikus taxikártya 
- egyszer használatos igazoló szám vagy azonosító szelvény 
- elektronikus taxicsekk 

A taxikártya lehetővé teszi az utazások utólagos elszámolását, halasztott fizetését. Taxikártya tetszőleges 
mennyiségben igényelhető a Megrendelő által szükség szerint, költséghelyekhez hozzárendelve. 
 

 
VIP dedikált telefonszám (amennyiben nyertes Ajánlattevő az Igen választ jelölte mega az Ajánlati adatlapon) 
 
A Megrendelő részére biztosított vonal, amely lehetővé teszi, hogy a nyilvánosság számára rendelkezésre álló 
telefonszámok túlterheltsége esetén is elérje a diszpécserközpontot 0-24 órában. 
 
 
Mobil applikáció 

Vállalkozó ingyenesen, Android, IOS és Windows operációs rendszerben is letölthető mobil applikációs felületet 
biztosít Megrendelő számára, amelyen keresztül leadhat megrendeléseket. 
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Online elszámolási rendszer 

Vállalkozó által ingyenesen biztosított webes felület, amelyen keresztül Megrendelőnek lehetősége van valós 
időben on-line nyomon követni, lekérdezni az aktuális havi és az azt megelőző utazási információkat, 
költségeket, illetve szükség esetén további taxikártyák is rendelhetők. 


