Ajánlattételi felhívás
Oroszlány Város Önkormányzata Oroszlány Város Közigazgatási területén a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására
pályázatot ír ki az alábbiak szerint:
A pályázat kiírójának adatai:
Hivatalos név és székhely:
Oroszlány Város Önkormányzata, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78., Magyarország
Képviseli: Lazók Zoltán polgármester
Kapcsolattartási pont(ok):Címzett:
Dr. Molnár Miléna aljegyző, II. emelet 43. iroda

Telefon:
34/361-444/149

E-mail: molnar.milena@oroszlany.hu

Fax:+36 34/361-182

Internetcím: Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oroszlany.hu
A Közszolgáltató feladata:
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.), a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes
szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vht.) alapján a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás biztosítása Oroszlány város
közigazgatási területén.
Ajánlattételi határidő: 2018. október 15. 10 óra
A közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja: 2018. november 1.
A közszolgáltatás ellátásának tervezett időtartama: 2 év
Az ellenszolgáltatás meghatározásához szükséges jellemző adatok:
A közszolgáltatásba bevont terület települési, földrajzi és közlekedési jellemzői: a szolgáltatás
igénybevétele a város teljes közigazgatási területén belül a település belterületén (elszórtan), továbbá
jellemzően a település zártkerti övezetén. Az érintet területek belterület vonatkozásában jellemzően
szilárd burkolatú úton, külterületen jellemzően földúton megközelíthető.
A közszolgáltatással érintett ingatlanok száma:
Belterület: 43 db
Külterület: 280 db,
A közszolgáltatást igénybe vevő gazdálkodó szervezetek száma: 4 db
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz várható mennyisége: 710 m3
A leürítés, ártalmatlanítás helye:
Az Északdunántúli Vízmű Zrt. által bérleti-üzemeltetési szerződéssel üzemeltetett Oroszlányi
Szennyvíz Telep, Oroszlány, 0444 hrsz.
Vízjogi üzemeltetési engedély száma: 259/2016.
Érvényessége: határozatlan
A szennyvíztisztító telep kapacitása: 5.000 m3/nap
Közszolgáltatási díj:

Oroszlány város nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás
igénybevételéért érvényesíthető díj egytényezős. Oroszlány Város Önkormányzata a közszolgáltatás
ellátásához költségvetési támogatást nem biztosít. A közszolgáltatás díjának tartalmaznia kell a
szippantott szennyvíz fogadási díját is. A díj meghatározása: a Vgt. 44/D (2)-(3) bekezdései, valamint
a Vht. 14. § (1) bekezdése alapján meghatározott egységnyi díj.
Az ingatlanon keletkező szennyvízmennyiség kiszámításánál az ingatlanon fogyasztott
vízmennyiséget kell alapul venni. Átalánydíjas vízfogyasztás esetén a keletkező nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége a kiszámlázott vízmennyiség alapján számítandó.
Amennyiben az ingatlan a közműves ivóvízhálózatba nincs bekötve, az ingatlanról a tényegesen
elszállított vízmennyiség alapján kell a díjfizetés alapjának tekinteni.
Alkalmassági követelmények:
A pályázónak legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésekor rendelkeznie kell:
 A közszolgáltatás ellátásához szükséges – legalább telefon alapú –ügyfélszolgálattal és
ügyeleti rendszerrel.
 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 tisztítására,
fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező vállalkozással kötött szerződéssel.
 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.
5. § 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 javaslatot.
A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységéről írásbeli évenkénti, tételes elszámolással tartozik
az önkormányzat felé.
Több ajánlattevő közös ajánlattétele esetén a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek szerződésben
kell rögzíteniük:
 Az együttműködésük részletes szabályait, feltételeit és biztosítékait.
 A képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését és képviseleti meghatalmazását. Az
ajánlat tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységek egymás közötti megosztását.
 A közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek a szerződést az ajánlathoz csatolniuk kell.

