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VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS 

  

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény 4. §-a és 44/C. § (1) bekezdése, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 

455/2013. (XI.29) Korm. rendelet alapján Ercsi város közigazgatási területén a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére 

versenyeztetési felhívást tesz közzé. 

 

1) A pályázat beérkezésének határideje: 2015. november 3. 10:00 óra 

 

2) A pályázat benyújtásának módja, helye: 

A pályázatot egy példányban, Ercsi Város polgármesteréhez címezve, postai úton kell a 

2451 Ercsi, Fő utca 20. címre benyújtani. 

A borítékon kérjük feltüntetni: „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtéséről szóló pályázat”. 

 

3) A pályázat bontása: 2015. november 3. 10:00 óra 

 

4) A hiánypótlás határideje: 2015. november 12. 

 

5) A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 24. 

 

A pályázati határidő lejáratát követően a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

véleményének birtokában a Képviselő-testület dönt a pályázatról. 

 

6) A közszolgáltatás jellemzői: 

 

A felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló 

létesítmények kiürítésére és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására, 

ártalommentes elhelyezésére irányul. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás Ercsi város teljes közigazgatási területére terjed.  

  

A város lakosságának száma 2014. január 01. napján: 8522 fő.  

 

Ercsiben a szennyvízcsatorna-hálózatára nem kötött ingatlanok száma 2014. december 31-én: 

693 ingatlan. (A Fejérvíz Zrt. által közölt becsült adat.) 

  

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet ártalmatlanítás céljából kizárólag az 

Ercsi, 2822. helyrajzi szám alatti szennyvíztisztító telepen kialakított fogadó aknába lehet 

elhelyezni. 
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A várható szennyvíz mennyisége, fajtája és összetétele: a lakossági vízfogyasztásból 

következően évi kb. 3.500 m3 háztartási szennyvíz.  

  

A pályázó a csökkenő kapacitásból adódó esetleges kártérítési, vagy elmaradt haszon 

megtérítése iránti igényt nem érvényesíthet.  

 

7) 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 szakemberek létszámára 

vonatkozó információkat, javaslatokat, továbbá a közszolgáltatási tevékenység végzéséhez 

szükséges feltételek meglétéről szóló dokumentumok hiteles másolatát. 

 

8) A pályázónak legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésének időpontjában 

rendelkeznie kell: 

- a közszolgáltatás ellátásához szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező járművekkel, 

gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel, 

- olyan, a tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményében lévő, 

hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez 

szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, valamint azok 

engedélyezett tisztítására, fertőtlenítésére, 

- olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során 

esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához 

szükségesek, 

- a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – köztisztasági munkagép- és 

járműkezelő településtisztasági szippantógép-kezelő szakképesítéssel rendelkező – 

szakemberrel, 

- a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer 

létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel, továbbá 

- a közszolgáltatás ellátásához szükséges – legalább telefon alapú – ügyfélszolgálattal és 

ügyeleti rendszerrel. 

 

 

9) A közszolgáltató kötelezettségei: 
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a) A közszolgáltató a közszolgáltatást a jogszabályi előírások szerint köteles ellátni. 

b) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles a 

szolgáltatás megrendelésétől számított 72 órán belül az ingatlantulajdonossal 

egyeztetett időpontban begyűjteni és végleges, ártalommentes elhelyezésre a kijelölt 

átadási helyre szállítani. 

c) A közszolgáltató nyilvántartást vezet a tulajdonostól elszállított szennyvíz 

mennyiségéről, melyről az önkormányzatnak a tárgyévet követő év február 15-ig 

megküldi az adatszolgáltatást. 

 

10) A közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja: 2016. január 1.  

  

A közszolgáltatási szerződés tervezett időtartama öt év, 2016. január 1. napjától 2020. 

december 31. napjáig szól. 

   

Az ajánlattevő alkalmasságát a szükséges dokumentációk másolatának ajánlathoz csatolásával 

és a szükséges írásbeli nyilatkozatokkal igazolnia kell.  

  

11) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

A közszolgáltató által kiállított számla ingatlantulajdonos által történő kiegyenlítése a 

szolgáltatás teljesítésekor, a helyszínen történik.  

A közszolgáltató vállalkozó tárgyév október 31. napjáig kezdeményezheti a következő évre 

vonatkozó szolgáltatási díj felülvizsgálatát.   

  

12) A pályázaton való indulás szakmai feltételei:  

A közszolgáltatás ellátására azok pályázhatnak, akik a 455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet – 

különösen annak 4. §., 10-12. §-a – előírásainak megfelelnek. 

  

13) Az ajánlatok bírálati szempontjai:  

A pályázat nyertese a jogszabályokban, valamint a pályázati felhívásban meghatározott 

feltételeknek legjobban megfelelő, összességében a legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó lesz.  

  

14) A közszolgáltatási szerződés:  

 

a) A közszolgáltatási szerződést Ercsi Város Önkormányzat polgármestere a pályázat 

nyertesével az eredményhirdetést követő 15 napon belül köti meg. 

b) A szerződésnek tartalmaznia kell a közszolgáltatás megnevezését, minőségi ismérveit, 

teljesítésének területi kiterjedését, a közszolgáltatás megkezdésének időtartamát. 

c) A közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltató kötelezettségeként kell meghatározni: 

1. a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását, 

2. a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer szerinti teljesítését, 

3. a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, 

eszköz, berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű 

szakember alkalmazását, 
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4. a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges 

fejlesztés és karbantartás elvégzését, 

5. a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz ártalmatlanítására a felügyeletet ellátó hatóság által kijelölt helyek és 

létesítmények igénybevételét, 

6. a közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az 

alkalmazás tapasztalatairól a települési önkormányzat képviselő-testületének 

történő legalább évenkénti egyszeri tájékoztatás és az adatszolgáltatási 

kötelezettség, 

7. a fogyasztók számára hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer 

működtetését és 

8. a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítását. 

d) A közszolgáltatási szerződésben a települési önkormányzat kötelezettségeként kell 

meghatározni: 

1. a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára 

szükséges információk szolgáltatását, a Vgtv. 44/C. § (2) bekezdésben foglaltak 

betartásával, 

2. a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának 

elősegítését és 

3. a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását. 

e) A közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni a közszolgáltatás finanszírozásának 

elveit és módszereit. 

f) A közszolgáltatási szerződés tartalmazza a közszolgáltatás díjának megállapítására és 

beszedésére vonatkozó módszer leírását, a díjnak a szerződés megkötésekor 

érvényesíthető legmagasabb mértékét és a díj megváltozatása érdekében alkalmazandó 

eljárást. 

 

 

 

Ercsi, 2015. szeptember 29. 

 

 

 

Ercsi Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének megbízásából 

Győri Máté 

polgármester 

 

 


