
 

 

 

POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A NEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN 

AJÁNLATTÉTELRE FELKÉRT AJÁNLATTEVŐK RÉSZRÉRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJÁNLATKÉRÉS A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT 

HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG ELVÉGZÉSÉRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 
 

 

POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERE 

Polgárdi, Batthyány u. 132. 

Tel/Fax.: 06-22/576-230 

 E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu, polgarmester@polgardi.hu  

 

 

Tárgy: Ajánlatkérés a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási tevékenység elvégzésére 

 

 

 

 

 

Tisztelt Ajánalttevő! 

 

 

Jelen levelünkkel árajánlatot kérünk Önöktől a Polgárdi településen keletkező, nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elhelyezése, valamint ártalmatlanítás céljára 

történő elszállítása közszolgáltatás ellátására.  
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1. Az ajánlatkérővel kapcsolatos információk: 

Ajánlatkérő: Polgárdi Város Önkormányzata 

                       8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. 

Képviselője:  Nyikos László, polgármester 

                       tel:+36/22/576-230 

                       e-mail: polgarmester@polgardi.hu 

 

 

 

2. Határidők, időpontok: 

a) Az ajánlat beadásának határideje: 2016. november 15-én 11.00 óra  

  

b) Az ajánlatok benyújtásának módjai 

Az ajánlat cégszerűen aláírva az alábbi módon nyújtható be: 

 

b.a) személyesen leadható Polgárdi Polgármesteri Hivatal titkárságán (8154 Polgárdi, Batthyány u. 

132. 1. emelet) 

 

b.b) postai úton Polgárdi Város Önkormányzata (8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.) részére címezve. 

 

b.c) elektronikus úton az onkormanyzat@polgardi.hu e-mail címre történő megküldéssel.  

 

Amennyiben a pályázat papír alapon, a b.a.) és b.b.) pontban foglaltak szerint kerül benyújtásra, úgy 

kérjük a zárt borítékon feltüntetni a következőt: „Árajánlat nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz közszolgáltatásra”. 

 

Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatának abban az esetben is 2016.november 15. 11.00 

óráig meg kell érkeznie ajánlatkérő részére, amennyiben azt postai úton adja fel. 

 

Amennyiben az ajánlat a b.c.) pontban foglaltak szerint (elektronikus úton) kerül benyújtásra, 

kérjük az elektronikus üzenet tárgy mezőjében feltüntetni: „Árajánlat”. 

 

c) Az ajánlattételi kötöttség minimális időtartama 90 nap. 

mailto:onkormanyzat@polgardi.hu


 

 

3. Az ajánlatkérés tárgya 

Közszolgáltatói szerződés, melynek tárgya a Polgárdi szennyvízelvezető hálózatba be nem  kapcsolt 

ingatlanokon keletkező folyékony szennyvíz begyűjtése, elhelyezése, ártalmatlanító helyre történő 

szállítása. A közszolgáltató feladata a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a 

továbbiakban: Vgt.) és a vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései alapján a közszolgáltatás 

biztosítása Polgárdi Város közigazgatási területén. 

 

 

4. Az ajánlat kötelező részei 

 

a) Aláírási címpéldány egyszerű másolata 

b) Költségelemzés alapján a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/D. § (1)-(6) 

bekezdésben foglaltaknak megfelelően 

 készített díjkalkuláció, mely kitér a feladatellátást biztosító személyi és tárgyi 

 feltételekre is. 

c) Hatályos begyűjtési és szállítási engedély másolata a tevékenység végzésére 

vonatkozóan. 

d) Az ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vállalja az ajánlatkérésben foglaltakat.  

e) Az ajánlattevő nyilatkozata, hogy mely elektronikus címen tartható vele a pályázati eljárás 

további részében a kapcsolat, amennyiben rendelkezik e-mail címmel. 

f) Ajánlattevő nyilatkozata, hogy a pályázat elnyerése esetén vállalja a vízgazdálkodásról szóló 

1995. évi LVII. törvény 44/F. § (3)-(6) bekezdésének betartását. 

g) Az ajánlattevő nyilatkozata, hogy a pályázat elnyerése esetén legkésőbb a közszolgáltatás 

megkezdésének időpontjában rendelkezni fog a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) 

Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott feltételekkel. (Ezeket a 9. pontban „műszaki, 

illetve szakmai alkalmasság” címszó alatt ismertetjük.) 

h) Az ajánlattevő ajánlatának tartalmaznia kell továbbá: 

h.a) a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére, 

h.b) a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, gépekre, felszerelésekre, 

eszközökre, berendezésekre, 

h.c) a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és eljárásokra, 

h.d) a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére, 

h.e) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére, 



h.f) a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire, 

h.g) a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának 

meghatározására, valamint beszedésének módjára, 

h.h) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási 

rendszer működtetésére, valamint 

h.i) a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakemberek létszámára 

vonatkozó javaslatot.  

i) Több ajánlattevő közös ajánlattétele esetén csatolni kell a 455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet 4. 

§ (2) bekezdése szerinti szerződést.  

 

 

5. Ellenszolgáltatás kalkulálása, tájékoztató adatok: 

 

A díj kéttényezős. 

 

Azon ingatlanok száma, amelyek ivóvízbekötéssel rendelkeznek, de szennyvízcsatorna 

bekötéssel nem: 64 lakossági felhasználó, 7 gazdasági egység. Ebből azon ingatlanok száma 

amelyek kapacitás hiányában nem tudnak a rendszerre kapcsolódni: 29 lakossági felhasználó, 1 

gazdasági egység. 

 

A várható ürítési mennyiség éves viszonylatban a szennyvíztisztító telep által rendelkezésre 

bocsátott adatok alapján: kb. 885 m3/év 

 

Az ártalmatlanítási hely: Polgárdi szennyvíztisztító telep, Polgárdi Külterület Hrsz:0226/1 

 

A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további 

rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény (továbbiakban Tv.) 

alapján Polgárdi város vonatkozásában az alkalmazható díj maximális mértéke:  

a) szennyvíz bekötéssel nem rendelkező ingatlanokon 2081,16 Ft/m3 + Áfa 

b) azon ingatlanok esetében, amelyek előtt kiépített szennyvíz csatorna áll rendelkezésre, azonban 

kapacitás hiányában a tulajdonos nem tud arra rákötni: 1677,6 Ft/m3 + Áfa. 

A díjkalkulációt a fenti a) és b) pontoknak megfelelően kell elkészíteni és a díjat megajánlani.   

 

Az önkormányzat a települési folyékony hulladék kezelését (gyűjtését, szállítását, ártalmatlanítását) 

az egész város területén kötelező helyi közszolgáltatás útján biztosítja. 



A települési folyékony hulladék szállítójárműbe való áthelyezése és szállítása kizárólag oly módon 

történhet, hogy ne idézzen elő szennyezést sem a gyűjtő területen, sem azon kívül, sem közterületen. 

 

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak hatóság által engedélyezett ártalmatlanító 

helyen szabad elhelyezni. 

 

 

A Szolgáltató mindenkor köteles a tulajdonos bejelentésétől számított 2 munkanapon belül a 

szolgáltatást elvégezni. 

 

A Szolgáltató a települési folyékony hulladék elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a 

szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás (szag, szín, összetétel stb.) alapján feltételezhető, 

hogy közcsatornába a vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján nem engedhető. Ez esetben a 

Szolgáltató laboratóriumi vizsgálat készíttetésére köteles.  

Amennyiben a laboratóriumi vizsgálat eredményeként a folyékony hulladék nem tekinthető a 

települési folyékony hulladéknak, úgy a Szolgáltató - a laboratóriumi vizsgálat igazolt költségének 

a megrendelőre történő áthárításával - a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével 

megfelelő intézkedések kezdeményezése mellett megtagadja az elszállítást. 

 

A Szolgáltató köteles a települési folyékony hulladék eredetét igazolni és az erre vonatkozó iratokat 

öt évig megőrizni. 

 

 

6. Az ajánlat érvénytelensége: 

 

A benyújtott ajánlat érvénytelen, ha: 

a) nem a meghatározott helyen vagy nem a meghirdetett ajánlattételi határidőn belül  nyújtották 

be, 

b) nem felel meg a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeknek. 

c) az ajánlat az 5. pontban megjelölt alkalmazható díj maximális mértékénél magasabb 

közszolgáltatási díj ajánlatot tartalmaz.  

 

Az érvénytelenség megállapítását az Ajánlatkérő az értékelés során jegyzőkönyvbe foglalja. 

Az érvénytelen ajánlatot benyújtó Ajánlattevő az eljárás további szakaszában nem vehet 

részt. 

 



 

7. Az ajánlatok bírálati szempontjai: 

 

Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő leteltét követő 2016. novemberi képviselő-testületi ülésén 

megtartja az ajánlatok értékelését. 

Az ajánlatkérő a benyújtott árajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el, az érvényes ajánlatokat a 

legkedvezőbb ajánlati egységárak alapján értékeli. 

Ajánlatkérő az ajánlatkérés eredményéről - ha a 4.e.) pontban megadott e-mail címet, akkor 

elektronikus úton - legkésőbb az eljárást lezáró döntést követő 3 napon belül értesítést küld az 

Ajánlattevőknek. 

 

 

8. Szerződéskötés: 

 

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel 2017. január 01. és 2020. december 31. közötti időszakra 

közszolgáltatási szerződést kíván kötni. 

 

Amennyiben a szerződéskötés a nyertes Ajánlattevő visszalépése, vagy az elvárható 

együttműködése hiányában 2016. december 15-ig nem történik meg, abban az esetben Ajánlatkérő a 

következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést. 

9. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: 

 

Az ajánlattevőnek legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkeznie 

kell 

a) a közszolgáltatás 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 közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, 

gépek, berendezések és eszközök tárolására, valamint azok tisztítására, fertőtlenítésére engedéllyel 

rendelkező vállalkozással kötött szerződéssel;  

c) olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során esetlegesen 

keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek; 

d) a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – köztisztasági munkagép- és (járműkezelő 

településtisztasági szippantógép-kezelő szakképesítéssel rendelkező – szakemberrel, továbbá 

e) a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához 

és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel; 

f) az ajánlattevő ajánlatának maradéktalanul meg kell felelnie a nem közművel összegyűjtött 



háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól 

szóló 455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet előírásainak.  

Az ajánlattevőnek alkalmasságát a rendelkezésére álló dokumentációk fénymásolatának ajánlathoz 

csatolásával és írásbeli nyilatkozatokkal igazolnia kell. 

 

 

10. Az ajánlatkérő jogfenntartó nyilatkozata: 

 

Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatok értékelése után ne nevezzen meg 

nyertes Ajánlattevőt, és ily módon az ajánlatkérést eredménytelennek minősítse. Az Ajánlatkérő 

rögzíti, hogy a jelen ajánlatkérési eljárásban a nyertes Ajánlattevő kiválasztása nem jelenti az 

ajánlat elfogadását, ezért a felek között a szerződéses kötelezettség csak az írásbeli, végleges 

szerződés aláírásával jön létre. 

A nyertes Ajánlattevő kiválasztása nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget az Ajánlatkérő 

számára. 

Ajánlattevő semmilyen követeléssel, vagy igénnyel nem léphet fel az Ajánlatkérővel szemben az 

Ajánlati felhívással kapcsolatban. 

 

 

Polgárdi, 2016.  

 

 

 

       Nyikos László 

        polgármester 

 

 

Az ajánlattételi felhívás mellékletei: 

1./ a helyi közutak és hidak 2014. évi adatai 

2./ a belterületi közutak burkolatának felmérése 

3./ Polgárdi külterületi szabályozása 

 


