PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
1.

Ajánlatkérő:
neve:
képviseli:
címe:
tel:
e-mail:

2.

Dudar Község Önkormányzata
Tóth Edina Kitti polgármester
8416 Dudar, Rákóczi F. u. 19.
06-88-487-002
onkormanyzat@dudar.hu

A szolgáltatás tárgya:
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatási tevékenység
ellátása Dudar közigazgatási területén

3.

Közszolgáltatás leírása:
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) és a vonatkozó
ágazati jogszabályok rendelkezései alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás biztosítása Dudar település közigazgatási területén.
A leürítés és ártalmatlanítás helye: Bakonykarszt Zrt. által üzemeltetett Zirci
Szennyvíztisztító Telep.
A közszolgáltatás ellátására kötendő szerződés hatálya: 2019. július 1-jétől számított 5 év.
A közszolgáltatási díj kiegyenlítésére a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos között
fennálló jogviszony alapján kerül sor. Az Önkormányzat a Közszolgáltatónak éves
rendelkezésre állási díjat fizet.

4.

A szerződés meghatározása: közszolgáltatási szerződés

5.

Alkalmassági követelmények, csatolandó mellékletek:
A pályázónak legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésekor rendelkeznie kell:
 a közszolgáltatás ellátásához szükséges – legalább telefon alapú – ügyfélszolgálattal
 a közszolgáltatás ellátásához szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező járművel, a
szükséges berendezésekkel, eszközökkel
 a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú és a jogszabályok előírásainak
megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakemberrel
 a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer
létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel, valamint
A pályázatnak – adatokkal és leírásokkal alátámasztott módon – tartalmaznia kell:
 a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére
 a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, gépekre,
felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre,
 a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és
eljárásokra
 a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére
 a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére

a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire
a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának
meghatározására, valamint beszedésének módjára
 az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és
adatszolgáltatási rendszer működtetésére, valamint
 a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakember létszámra
vonatkozó javaslatot.



A pályázónak csatolnia kell gazdasági társaság, egyéni cég esetén hiteles cégkivonatot,
egyéni vállalkozó esetén hiteles vállalkozói igazolványt.
A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell, hogy:
 rendelkezik a környezetbiztonságra, illetve a havária elhárításra vonatkozó – a
felügyeletet ellátó hatóság által jóváhagyott – tervvel
 a felügyeletet ellátó hatóságnál a közszolgáltatót bejelentették.
Az ajánlathoz a pályázónak csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy:
 a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadja,
 ajánlatát, az eredményhirdetést követő legalább 20 napig fenntartja,
 nyertessége esetén a pályázati kiírásnak és elfogadott ajánlatnak megfelelő
közszolgáltatási szerződést az eredményhirdetés napját követő legfeljebb 20 napon belül
aláírja.
 a Vgt. 44/H. § szerinti költségelszámolás benyújtását vállalja.
6.

A közszolgáltatási díj megállapításának feltételei:
Az ajánlat elkészítésénél figyelemmel kell lenni Dudar Község Önkormányzata Képviselőtestületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
helyi közszolgáltatásról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete előírásaira.
A közszolgáltatási díj meghatározását a Vgt. 44/D. § (1)-(6) bekezdések szerint köteles
elkészíteni, továbbá a (7) bekezdés alapján díjkalkulációt készíteni.
A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a
további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 1. §
(1) bekezdése szerint „a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban:
Vgt.) 44/B. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonosok közül a természetes
személy ingatlantulajdonos részére a Vgt. 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott
közszolgáltatás tekintetében a Vgt. 44/D. § szerint megállapított számlában meghatározott
fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) a 2013. július 1-jét
követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013.
január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon
feltételekkel számított összeg 90%-át.”

7.

Ajánlattétel benyújtási határideje:
pályázat beérkezésének határideje: 2019. június 13-án 16.00 óra.

8.

Az ajánlat benyújtásának módja, és címe:
A pályázatot egy eredeti példányban cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani a
Dudari Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén (8416 Dudar, Rákóczi F. u. 19.)
személyesen vagy postai úton.
A beérkezési határidő után postára adott/érkezett ajánlatokat az Ajánlatkérő a bírálat során
érdemi vizsgálat nélkül kizárja.
Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére” szöveget.

9. A pályázat elbírálásának általános szabályai:
A pályázatok elbírálása a képviselő-testület 2019. júniusi ülésén történik. A képviselőtestület fenntartja a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánításának jogát.
A közszolgáltatási szerződést az önkormányzat képviselő-testülete a pályázat nyertesével
köti meg az 1995. évi LVII. törvény 44/G §. valamint a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes
szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 6-9 §. szerinti tartalommal.
Ajánlatkérő az eljárás során 1 alkalommal biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
10. Ajánlatok elbírálási szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
11. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2019. június 20.
12. A pályázati felhívás megjelenésének helye, ideje:
Dudar Község Önkormányzat honlapja www.dudar.hu internetes oldal.
Tájékoztatjuk, hogy érvénytelen az ajánlat:
a) amennyiben a felhívásban foglalt formai, tartalmi követelményeknek nem felel meg,
b) amennyiben az ajánlati kötöttség beálltát követően módosítja ajánlattevő,
c) amennyiben az ajánlattételi határidő lejártát követően nyújtja be ajánlattevő az ajánlatát,
d) amennyiben az ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a
Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt.
Dudar, 2019. május 31.
Dudar Község Önkormányzata

