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Nem kiizművel ö s sz egyűj tiitt háztartási szennyv íz b e gyűj tés ére vo natkozó

ktizszolgál tatás biztos ítás á ra

Kiírő: Záttka Község Önkormányzata825l Zánka,Fő u.29.
T eI: 87 I 468-000 Fax: 87 I 468-0 19 e-mail : zankaph@t-online.hu

Zfutka Község onkormányzata pályézatot hirdet a község közigazgatási teruletén keletkező,
nem közművel összegyűjtött háztartási szenrtyvíz közszolgáltatás keretében történő
összegyűjtésére 2015. május 1-jétől 2019. december 3l-ig tartó időtartamra.

Pá|yázat beérkezésének határideje: 2015. március 30. (hétfő) 1200 őra

Információ a polgármestertől kérhető a Zénkai Közös ÖnkormányzatiHivatalban (8251
Zánka, Fő u. 29.) Tel:871468-000 Fax: 871468-019, e-mail: zankaph@tonline.hu
elérhetőségen.

A p ály Ínati feltétel eket j elen fe lhívás tartalmazza.

Előzmények:
A vizgazdálkodásról sző|ő 1995. évi LVII törvény előírja, hogy az ingatlan tulajdonosa'
vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használő1a (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos)
köteles az ingatlanán keletkező, közúzemí csatomahá|őzatba vagy a helyben való'
engedélyezett módon történő tisáítás után befogadóban nem vezetettháztartási szenrryvizet a
vizet hasznosítását, védelmét és kártételeinek e|hátításéÍ. szolgálő tevékenységekre és
létesítményekre vonatkoző álta|ános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott
módon gffiteni továbbá az annak begyújtésére feljogosított kcizszolgáltatónak átadni.

A települési önkormányzat vagy azok társulása kötelezóen ellátandó közszolgáltatásként a
kozilzemi csatornahálőzatba vagy a vizgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
kormányrendeletben meghatátozott módon engedélyezett egyedi szennyvizkezelés után
befogadóba nem vezetett hailartási szennyviz begy(4tésére közszolgáltatást szervez és tart
fenn.
A közszolgáltatőtkózbeszerzési eljárás vagy _ ha a közbeszerzésekről szóló tcirvény szerint
nem szükséges - kijelölés alapján a települési önkormányzattal kőzszoIgáltatásí szerződést
kötött kozszolgáltatő v é gezhet.
A közszolgáItatő - az örtkormányzati rendeletben előírt módon - folyamatosan köteles
gondoskodni a nem közművel összegyűjtött há.ztartási szennyvíz begffitéséről a
kömyezetvédelmi, vízugyi és közegészségügyi előírások megtartása mellett.

A község kozigazgatási teruletén aháztartási szennyvíz gyűjtése, elszállítása, ártalommentes
elhelyezése vonatkozóan jelenleg nincs kijelölt közszolgéltatő, a kimutatott vízmerrnyiség
alapjart a várhatő szennyvízkezelési díj a közbeszetzési értéI<határt nem éri el, ezért a kiíró
jelen nyílt pályázati eljárás keretében választja ki a közszolgálraót.
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I. A pálvázaton történő részvétel általános feltételei

A pályázaton minden gazdálkodő szewezet részt vehet' amely érvényes cégbejegyzéssel,
illetőleg egyéni vá|Ialkozői igazolvánrryal, valamint a páIyazati kiírásban megjelölt
tevékenység végzéséhez szükséges - külön jogszabáIyokban megállapított _ érvényes
kömyezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezik és nem álI végelszámolás alatt, ellene
csőd-, illetve feIszámolási eljárás nincs folyamatban.

II. A pálvázóval szemben támasztott ktivetelménvek

A közszolgáItatási feladatok ellátására páIyázőnak legkésőbb a közszolgáltatás
megkezdésének időpontjában rendelkeznie kell

a) a kozszolgáltatás ellátásához szükséges' hatósági engedéllyel rendelkező
járművekkel, gépekkel' berendezésekkel és eszközökkel;
b) olyan, a tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményében
lévő, hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a kozszolgáltatás
végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, valamint
azok tisztításéra' fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező vállalkozással kötött
szerződéssel;
c) olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során
esetlegesen keletkező környezeti károk azonrla|i beavatkozást igénylő e\harításához
szükségesek;
d) a kózszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú - köztisztasági munkagép- és
jármíjkezelő településtisztasági szippantógép-kezelő szakképesítéssel rendelkező
szakemberrel; továbbá
e) a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer
létrehozáséú'nz és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel.

III. A kiíró pályázattal kapcsolatos táiékoztatása. a pálvázaton való részvétel feltételei:
1) A kozszolgáltatás ellátása során kötelezően és kizárólagosan igénybe vehető

ártalmatlanító hely: a DRV Zrt. Révfiilöpi szennyviztelepe.
2) A közszolgáItatást ellátó köteles szerződést kötni a szenrryvíztelepet üZemeltető DRV

Zrt-vel (8600 Siófok' Tanácsház u. 7.), amelyben meghatározásra kerül a befogadás
díj ának é s e gyéb feltételeinek me ghatár ozása'

3) A pályázőnak gondoskodni kell a kozszolgáltatás' ellátáséútoz szükséges
ügyfelszolgálat \étrehozásáről és ügyeleti rendszer műkcidtetéséről a település

' területén.
4) ApáIyazőnak gondoskodnia kell a szakmai és pénzügyi alkalmasságigazolásáről.
5) A közszolgáItatás szempontjából jellemző adatok:

a) a lakosság létszáma:1014 flő (zUl4.január 1-jei adat szerint)
b) foldrajzi és közlekedési jellemzők: A BalatonÍiiredi járás nyugati részén fekvő'

a 7l. sz. főközlekedési útról megkozelithető település Balatonakalival és
Balatonszepezddel határos. Északol Köveskál, Monoszló és Tagyon község
határolja.

c) A várható háztartási szennyvíz mennyisége: 1.500 m3lév.
d) hulladék faJtúa és összetétele:hánartási szenrryviz
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e) a közszolgáltatás tervezett időtartana: a kozszolgáltatási szerzíldés
megkötésétől 5 év (előreláthatő|ag 2015. május l-jétől _ 2019. december 31-
ie).

[V. A pályáztónak a pályázatban be kell mutatnia adatokkal és leírásokkal alátámasztott
módon:(műszaki, szakmai alkalmasság)

szetvezésére,a)a kózszolgáltatás e||átásának módjára és

b) a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett jarművekre, gépekre'
felszere1ésekre, eszközökre,
c) a közszolgáItatás teljesítéséhez alka|mazni tervezett módszetel<re,
eljárásokra'
d)a közszolgá|tatással összefiiggő fejlesztések
e) a kozszolgáltatás körébe hrtoző tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére,
f) a fogyasáói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire,
g) a közszolgáltatás ftnanszirozásának feltételeire, mőd1ára és a közszolgáltatás dt1ának
meghaténozására, valamint beszedésének módjára,
h) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és
adatszolgáItatási rendszer működtetésére, valamint
i) a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre állő szakemberek létszámára vonatkoző
javaslatot,
j) a kozszolgáltatással kapcsolatosan korábban szetzett tapasztalataira vonatkozó általános
ismertetést,
k) az elmult 2 évben teljesített béztartási szennyviz száIlításáta vonatkozó referencia
igazolással.

Alkalmatlan a pályázó:
Ha nem rendelkezik legalább 1 db gépkocsivezetővel és 1 db érvényes hatósági engedéllyel
rendelkezőháztartásiszenrryvizszáIIításátraalkalmas járművel.
Alkalmatlan a pályáző továbbá, ha nem rendelkezik az elmult 2 évben folyékony hulladék
száI|ításár a vonatkozó an 1 db referenci a i gazolás sal.

2. A páIyáző pénzűgyi alkalmasságának igazo|ására az aléhbi dokumentumokat kell
csatolni:

a) a pályazonak pályazatához csatolni kell a 2013. évre vonatkoző pénzugyi mérlegének
adatait, egyéni váIla|koző esetén 2013. évi adóbevallásának másolatát,

b) 30 napnál nem régebbi igazolást a köztartozások megfizetéséről (együttes NAV
igazolás)

Alkalmatlan a pályáző,ha 2013 évben a mérleg szerinti eredménye negatív volt vagy lejárt
köztartozása van.

A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
1.30 napnál nem régebbi cégkivonatot (egyéni vállalkozó esetében vállalkozói

igazolv ányt) máso 1 atb an,
2. Tevékenységvégzéséhez sztikséges környezetvédelmi hatósági engedély másolatát,
3. Nyilatkozatát atőI, hogy a vállalkozás nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, ill.

felszámolási elj árás nincs folyam atban.

berendezésekre,
technológiákra és

elvégzésére,
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3. A több váIla|kozás együttes pályázat benyújtása esetén:
a) a megl'ntározott követelményeket és feltételeket a pályázőknak (a vállalt
résztevékenységük eIlátásához igazodőan) együttesen, minden más követelményt éS feltételt a
p áIy áző felek minde gyikének kül<jn-külön kell telj esíteni,
b) Az egyutt pályaző feleknek ügyvéd, illetve közjegyzíl által ellenj egyzett (hitelesített)
szerződésben kell rögzíteniük az együttműködéstik részletes szabáIyait, feltételeit és
biztosítékait, a képviseletükben eljárő vállal'kozás megnevezését és képviseleti
meghatalmazását, a megpályázott közszolgáltatási tevékenységek egymás közötti
megosáását, a megpáIyázott kÓzszolgáItatási tevékenységért való egyetemleges
felelősségvállalást,
c) az egyuttesenpáIyázó felek kötelesek megjelölni maguk közül azt avállalkozást, amelyet -
nyertesség esetén _ az önkorm ényzat közszolgáltatónak minősít,
d) az egyúttesen pályázó feleknek a b) pont szerinti szerződést (amely szükség szerint a c)
po nt szerinti kij e l ö l é st is tartalmazza) a p ály ázatho z c s ato lni uk ke l l.

a. A g) pontban irt szá|lítási díjat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyrijtésére vonatkoző közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairől szőlő 455/2013.
()(I. 29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: kormányrendelet) foglaltak szerint kell
tészletezni és kimutatni. Költség és ráfordítás a kormányrendelet 14. $ (1) bekezdésében
foglaltak szerint szrámolható el.

5. Az ajánlathoz a pályazónak csatolnia kell nyilatkozatát anól, hogy:
a) apályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadja,
b) nyertessége esetén a páIyazati kiírásnak és elfogadott ajánlatnak megfelelő

kózszolgáItaÍási szetzodést az önkormányzat dcintését követő legfeljebb 15 napon
belül aláírja.

V. A pálvázati határidő' a pályázat benyrÍitása

ApáIyázat benyújtására nyitva á11ó határidő:20t5. március 30. (hétfő) 1200 őráig a Zánkai
Közös Önkormán yzati }J;iv atalban 825l' Zánka, F ő u. 29.
A pá|yázat elbírálásának ideje: az önkormrínyzat képviselő-testülete a páIyézatok
benyújtására nyitva álló határidő elteltét követő 15 napon belilhozzameg döntését.
Ahatáridő letelte után beérkezettpályéuatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítjuk.

ApáIyánat benyújtása
1) A pályazatokat személyesen vagy postai úton 1 eredeti példányban kell benÉitani a' Zánku Közös onkormányzati Hivatal 825I Zánka^ Fő u. 29. címre. A borítékon fel

kell tüntetni a pályázat megnevezését (Héztartási szewtyvíz begyűjtése pályazat
Zánka), apáIyánő nevét és címét.
Apályáző qánlatát a benyújtásra nyitva ál1ó határidő leteltéig bármikor módosíthatja,
kiegészítheti, ponto síthatj a, illetől eg az aj ánlatot vis szavonhatj a.

Az ajánlat módosítása, kiegészítése és pontosítása érdekében a páIyaző a benyújtásra
nyitva aIlő határidő leteltét megelőző 7. napig jogosult az <jnkormátyzathoz a
kozszolgáltatással kapcsolatban kérdést intézni, tőle információt kérni. Az
önkormányzat 3 napon belül a kérdést köteles megválaszolni, a kért információt
megadni.

2)

3)

4
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VI. A pályázat elbírálása és minősítése

1. A pályázat e|bírálásának általános szabályai:
a) Az ajánlatok bírálatának szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
b) A páIy azatok elbírálásár a a képvi sel ő -testület j o go sult
c) Az ajánlatok bontása: 2015. március 30. (hétfő) |200 óra,Zfukai Közös onkormányzati
Hivatalban 825I Zánka, Fő u. 29. A bontáson jelen lehet mindazon vállalkozás képviselője,
amely p áIy étzatot nyúj tott be.
d) +, önkormányzatbiánypótlási lehetősóget biztosít egy alkalommal teljes körben.
e) Ervénytelennek kell minősíteni a pályÍnatot, ha az, a pályázat benyújtására megállapított
határidő letelte után érkezett, vagy a hitínypótlási határidő után nem vagy hiányosan
tartalmazzaazokat a kellékeket és mellékleteket, amelyeket apályázati kiírás meghatátozott.
Az &vénytelennek minősülő páIyazat az elbírálás további menetében nem vehet részt.

2. A páiy ázatok minősítése :
a) az értékelés a pályázat tartalmának értékeléséből és a páIyazatok rangsorának
megáI|apitására tett j avaslatokból á1l.

b) az iinkormányzatot megilleti az a jog _ akár a minősítő értékelés ellenére is _o hogy a
páIyázatot eredménytelennek nyilvánítsa és egyik páIyázőt se hirdesse ki győÍesnek.
c) a pályázat nyertesét, amellyel az önkorményzat közszolgáltatási szerződést köt, az
önkormányzat képviselő_testülete határozatban állapitja meg, majd nevesíti önkormányzati
rendeletében.

3. A közszolgáltatási szerződés megktitése:
A közszolgá|tatási szerzódést az önkormányzat képviselő-testülete apályázat nyertesével köti
meg az 1995. évi LVII torvény. 44lG $. valamint a nem közművel összegyűjtötthaúartási
szenrtyvíz begyűjtésére vonatkoző kozszolgáltatási tevékenység részletes szabályairől szóló
45512013. (XI.29.) Korm. rendelet 6-9 $. szerinti tartalommal.
ApáIyázati felhívást Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete l9l20l5. (II.25.) Z.
szám alatt hozott hatát ozatáv aI j óv ábagyta.

Zánka, 2015. március 1 6.


