pÁryÁzryTlrnlrrívÁs
Patvarc Község Önkormányzata a Patvarc község kőzigazgatási területén nem közművel
összegyűjtőtt háztartási szennyvíz begyűjtésóre vonatkozó közszolgáltatási tevékenység
ellátás ára pály ázatot ír ki az aláb b iak szerint :
A, pály ázat kiírój ának adatai

:

Név: Patvarc Község Önkormányzata
Cim:2668 Patvarc, Gyarmati u. 48.
Képviseli : Bernáth Kornélia polgármester
Tel: (35) 302-314
E-mail : patv ar c @,gmail. com
Kapcsolattartó: Tunyoginé Dr Gálik Ágnes a\jegyző
Tel.: (35) 505 - 925
E -mai : galikagi@bal as s agy armat. hu
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A közszolg áltatő feladata

:

A

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.), a nem közmúvel
összegyűjtött hántartási szenrtyviz begyűjtésérevonatkozó közszoLgá|tatási tevékenység
részletes szabáIyafuől szóló 45512013. (Xll29) Korm. rendelet és a vonatkozó egyéb
jogszabályok rendelkezései alapján a nem közművel összegyűjtött háztartásí sz=rrtyviz
begyűjtésére vonatkozőközszolgáItatás biztosítása Patvarc község közigazgatási területér.

A közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja:
2020. május 27.

A közszolgáltatás ellátásának tervezett időtartama:

1év
Az ellenszolgáltatás kalkulálás a, tájékoztató adatok:
A közszo

l

g áItatásb a

bevont terület települési, ftildraj zi és közlekedési

j

ellemző

A

pá|yazatban foglalt szolgáItatással érintett, Patvarc község közigazgatási
i ngatl anok fel s o ro lás át a p áIy ázati ki írás me l l ékl ete tartalmazza.

Az érintett területek kiépítettönkormányzatiA közszolgáltatással érintett ingatlanok

i

:

területén lalálható

és országos közutakon megközelíthetők.

száma:

19

A közszolg áltatástigénybe vevő gazdálkodó szervezetek , intézményekszáma:

A n em

közm űvel

ös sze

gyűj t ött háztartásí szenny

v

íz v árható m ennyis

Az ürítési mennyiség rendelkezésre álló adatok alapján: kb.

35

é ge :

m3lév.
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A leürítés és ártalmatlanítás helye:
A DMRV Duna Menti Regionális YizműZrt. általüzemeltetett,2660 Balassagyarmat, Kóvári
30. szám alatti városi szennyviztisztító telep, a folyékony hulladék fogadó műiargy.

Y izjogi üzemeltetési engedély száma:
érvényessége:
A s zennyví ztisztítő te lep ti sztító kapacitás
Hidraulikai terhelés:
S

zenny ező any

ag

-terhe

l és

út

2026, március 31.
a

:

4.500 m3ld
2.025

:

33.750LE

max. TFH 50 m3ld

A DMRV Duna Menti Regionális Yízmű Zft.

díj a

mindenkori csatornahasználati

mindenkori vízterhelésidíj kétszefese.

Közszolgáltatási

A

által érvényesítettszippantott szennyvíz fogadási

díj háromszorosa, plusz az adott

telepre érvényes

díj:

telePÜlési nem kÖzművel összegyűjtött

háztartási szennyvízzel kapcsolatos hulladékkezelési
kÖzszolgáltatás igénybevételéértérvényesíthetődíj egytényezős, mely patvarc Község
Orikormányzata Képviselő-testületének 4l20I5.( IV.O1.) rendelete szerint Ft/m3 egységnyi
díjkéntkerült meghatározásra.

Az egYségnyi díjtételösszege nem természetes személy ingatlantulajdonos
- a kö züzemi

esetén:

c s atornah áIőzatba beköthető i ng atlano k e setéb en
840.00 Ft/m3 (A dU az áItalános forgalmi adó összegét nem tartalmazza.)
- akőzüzemi csatornaháIőzatba nem köthető ingatlanok esetében:
:

350.00 Ft/m3 (A dU az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza.)

Az egységnyi díjtételösszege ternészetes személy ingatlantulaidonos
- a kő züzemi

ato rn ah álő zatb a b

cs

eköthető

i

n

gatl

anok

e s

etéb en

esetén:

:

75ó.00 Ft/m3 (A díj az általános forgalmi adó összegét nem tarta7mazza,)
- aközizemi csatotnahá7ózatba nem köthető ingatlarrok esetében:
315.00 trt/n3 (A dll az általárros forgalni adó összegét nem tafiils.'tazza.)"

Átalánydíjas vízfogyasztás esetén a keletkező nem közművel összegyűjtöttháztarlási
mennyiség e aháztartásba kiszámlázott vízmennyis ég alapján számítandó.

szennyvíz

Amennyiben azingatlan a köznűves ivóvízháIőzatba nincs bekötye, az ingatlanról ténylegesen
elszállított vízmennyiségetkell a díjfizetésalapjának tekinteni.

Természetes személy ingatlantula.jdonos esetén a szippantott szennyvizre vonatkozó
rezsicsökkentésről szőló 2013. évi CXIV. törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
Lakossági települési nem közművel összegyűitött háztartási szennyviz esetében a közműves
csatornahálőzaííal el nem látott településrészekről beszállított mennyiség után a Magyar
Köztársaság minclenkori éves költségvetéséről szóló törvény "normatív, kötött felhasználású
támogatások" tárgyúr melléklete szerint a "lakossági települési folyékony hulladék
ártalmatlanításának támogatása" címen igényelhető támogatás összegével csökkenteni kell a
Kö zszol gáltató ako s ság i fa| l ago s ráford ítás ait,
1
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A közszolgáltatási díj kiegyenlítésérea közszolgáItatő és azingatlantulajdonos között fennálló
jogviszony alapján keriil sor. Az Önkormányzat aközszo\gáltatónak aközszolgá|talás ellatásáért
pénzbeli díjat nern fizet, illetve más ellenszolgáltatást nem nyújt.

Alkalmassági követelmények:

A

pályázőnak legkésőbb a közszolgálíatás megkezdésekor rendelkeznie
(XI.29,) Korm. rendeletben (továbbiakban: R.) foglaltak szerint:

-

-

kell a

45512013.

a kőzszolgáltatás e\Iátásához szükséges - legalább telefon alapú - ügyíélszolgálattal és
ügyeleti rendszerrel (R. 3. §. (2) )
aközszolgáltatás ellátásához szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező járműve| a
szükséges berendezésekkel, eszközökkel (R, 4. §.(1) a,)
olyan, a tulajdonában, kezelésébenvagy lratályos szerződéssel a bérleményéborlévŐ,
hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez
szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök íáro|ására, valamirrt azok
tisztitásfua. fertőtlenítéséreerrgedéllyel rendelkező vállalkozással kOtött szerződéssel, (R.
4. §. (1) b.)

olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáItatás ellátása során
esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárlíásához
szükségesek, (R.a. §. (l) c.)
a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú köztisztasági munkag ép- és
járműkezelő településtisztasági szipparrtó gépkezelő szakképesítésse1 renlelkező
szakemberrel @,a. §,( 1 )d.),

- a

rryilvántartási, információs, valamint adatkezelési

és adatszolgáltatási

létrehozásához és fo lyamatos működtetéséhez sziiksé ges feltételekkel (R. 4.

A, pá|yázatnak

- adatokkal

és leírásokkal alátámasztott módon

§

rendszer
(1) d )

- tartalmaznia kell:

A közszolgáItatás ellátásanak módjára és szervezésóre,
a közszolgáItatás teljesítésesorán alkalmazni teruezett járművekre, gépekre,

felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre,
a közszolgáltatás teljesítéséhezalkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és
eljárásokra,
a közszo\gáltatással összeíiiggő fej lesztések elvégzésére,
aközszolgáltatás körébe tartoző tevékenysógek belső ellenőrzésének rendjére,
a fo gy asztői érdekek érvényesülésénekés védelmének bizto sí tékaira és mó dszere-re,
a közszolgáltatás ftnanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjanak
me ghatár o zásár a, valami nt be sze dé s ének mó dj ára,

az

ügyfélszolgálati

és tájékoztatási, valamint a

nyilvántartási, adatkeze]ési

és

adatszolgáltatási rendszer működtetésére, valamint

aközszo\gáltatásvégzéséhezrendelkezésreállószakemberlétszámra

vonatkozó javaslatot.
A pá|yázó tegyen ajanlatot a közszolgáltatás díjára, mely magába foglalja a snnrtyvíz
begyűjtésének, szállításának és a kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének díját is nettó
összegben, Ft/m3 egységnyi díjtételben,költségelemzés alapján a Vgt 44lD §. (1)-(6)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően kószített díjkalkuláciőval, figyelemmel a szippantott
szettrtyvizte vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további
rezsicsökkentéssel összefiiggő módosításáról szóló 2013. évi CXN. törvény előírásaira is.
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A

pály ázőnak csatolnia kell

:

- gazdasági társaság, egyéni cég esetén hiteles cégkivonatot,
- egyéni vállalkoző esetén hiteles vállalkozói ígazolványt,
- a tevékenYségvégzéséhezsztikséges hatósági engedélyek, egyéb okiratok
példányát.

másolati

A pályázőnak a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell, hogy:

-

rendelkezik a környezetbiztonságra, illetve ahaváriaelhárításra vonatkozó - a
felügyeletet ellátó hatóság által jóváhagyott
- tervvel,
megfelel a fentebb részletezett alkalmassági feltételeknek,
a felügyeletet ellátó hatóságnál aközszolgáltatót bejelentették.

TÖbb ajánlattevő kÖzÖs ajánlattétele esetén a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek az
ajánlathoz csatolandó szerződésükben rögzíteniük kell:

-

az együttmtiködésük részletes szabályait, feltételeit és biztosítékait,

a kéPviseletÜkben eljáró

vállalkozás megnevezésétés képviseleti meghatalm azását,valamint
aZqánlattátgyátképező kozszolgáltatási tevékenységek egymás közötti megosztását.

KÖzÖs ajánlat benyújtása esetén ajánlattevők jelöljék meg maguk közül azt a váIlalkozást,
amelyet - nyertességük esetén - a települési önkormányzatközszolgáltatónak
minősít.

A

pá|y

ázat beérkezésénekhatáridej

e

:

2020. május 25.nap.iátt 10.00 óra

A pá|yázat beérkezésénekcíme:
B al assagyarmati Közös Örrkormá ny zati Hivatal
2660 Balassagyarmat, Rákóczi űt 12.

A

je

gy zőj e

páIyázatot zárt borítékbankell benyírjtani. A borítékon szerepeljerr a ,,Nem közművel
szennyvíz begyűrjtése Patvarc község közigazgaíási területén" szöveg.

ÖsszegyŰrjtöttháztartási

A pályázatok felbontásának helye

és ideje:

2020, május 25. 10.00 óra, Balassagyarmati Közös

ÖnkormányzatiHtvataltárgyalőja.

A pályázaíok elbírálása a pályázatok felbontását követő első Képviselő-testületi iilésen történik.
A képviselŐ-testület fenntartja apályázati eljárás érvénytelennényilvánításának jogát
Balassagyarmaí, 2020. május 1 5.

ernáth korn3fiá

{ffi

