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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47/2020. (III. 23.) számú
határozata
Újfehértó városban a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás ellátása tárgyú beszerzési eljárás újbóli megindításáról
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1./ beszerzési eljárást indít Újfehértó városban a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátása tárgyában, 2020. május 01. napjától 2022. december
31. napjáig terjedő időszakra.
2./ a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
3./ az alábbi gazdálkodó szervezeteket kéri fel ajánlattételre:
BÖKÖNY TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI, GAZDASÁGI, SZOLGÁLTATÓ ÉS
KERESKEDELMI NONPROFIT KFT. (székhely: 4231 Bököny, Kossuth u. 3.)
HAJDÚKERÜLETI ÉS BIHARI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT. (székhely: 4220
Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós utca 1.)
KÖZMŰ-GENERÁL KFT. (4400 Nyíregyháza, Nádor u. 64.)
4./ felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás lefolytatására azzal, hogy a beszerzési eljárás
eredményéről a Képviselő-testület dönt.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Dr. Hosszú József
polgármester
A határozatról értesülnek:
1./ Polgármesteri Hivatal (Pénzügyi Osztály, pályázat)
2./ Irattár

Dr. Veres Ildikó
jegyző
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Tárgy: Ajánlattételi felhívás
Újfehértó városban a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatási tevékenység ellátása tárgyában
Tisztelt Címzett!
Újfehértó Város Önkormányzata ezúton kér árajánlatot Öntől - a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) hatálya alá nem tartozó, tárgyalás nélküli beszerzési eljárás
keretében, Újfehértó városban a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátása tárgyában.
1.) Ajánlatkérő megnevezése, székhelye:
Ajánlatkérő neve: Újfehértó Város Önkormányzata
Székhelye: 4244 Újfehértó, Szent István út 10.
Képviseli: Dr. Hosszú József polgármester
Telefon: 06-42-290-000
Telefax: 06-42-290-003
E-mail: polgarmester@ujfeherto.hu
2.) A beszerzési eljárás tárgya, mennyisége, műszaki leírás:
Újfehértó Városban a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatás ellátása a vonatkozó jogszabályi előírások és közszolgáltatási
szerződés alapján, 2020. május 01. napjától 2022. december 31. napjáig.
A teljesítés helye: Újfehértó város közigazgatási területe
A közszolgáltatás ellátása során kötelezően és kizárólagosan igénybe vehető
szennyvíztisztító telep megnevezése és – a beszerzési eljárás megkezdése időpontjának
megfelelő – állapota:
A szennyvíztisztító telep helye: Újfehértó 0174/173 hrsz.
A terület tulajdonosa: Újfehértó Város Önkormányzata (4244 Újfehértó, Szent István út 10.)
Szennyvízmennyiség:
A várható szennyvízterhelés a ráköthető ingatlanokat, illetve az ipari park várható
szennyvízmennyiségét figyelembe véve 1500 m3/nap. A szennyvíztisztító telep 1.500 m3/nap
szennyvíz, ebből 60 m3/nap nem közművel összegyűjtött szennyvíz fogadására épült ki.

Lakos egyenértékben kifejezett tisztító kapacitás: 14.000 LEÉ
Műszaki leírás: a közszolgáltatás szempontjából jellemző adatok:
a) a közszolgáltatásba bevont terület települési, földrajzi és közlekedési jellemzői:
Újfehértó a magyarországi városhálózat egyik rurális jellegű, tanyás térségek közé sorolandó,
hiányos értékű városi funkciókkal rendelkező, alapvetően mikrotérségi és részben kistérségimegyei funkciókkal rendelkező kisvárosa. Újfehértó az ország keleti részén, az Észak-alföldi
régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében fekszik. A település a Nyírség Hajdúság felé
tekintő peremén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye délnyugati részén fekszik.
A település a 2-3 jelű Lónyay-főcsatorna Tervezési Alegységhez tartozik, a Nyírség-Lónyayfőcsatorna vízgyűjtő sekélyporózus és porózus felszín alatti víztestek területén található. A
település DNY-i része érinti a Nemzeti Környezetügyi Intézet Tiszántúli Kirendeltségéhez
tartozó 2-14 Hortobágy-Berettyó Tervezési Alegységet, valamint a Nyírség Déli rész,
Hajdúság sekélyporózus és porózus felszín alatti víztesteket, azonban a tervezés során a 2-3
jelű Lónyay-főcsatorna Tervezési Alegységhez lett rendelve.
A futóhomok a város határában a felszínen vagy a löszös köpeny alatt szinte mindenütt
előforduló képződmény.
A felszín-közeli talajok legnagyobb része nagy víznyelő képességű, gyengén víztartó. A
talajok abszorpciós kapacitása a homokos fizikai talajféleség következtében alacsony. A
talajok kémhatása lúgos, gyengén lúgos.
A 4. sz. főúton a megyeszékhelytől, Nyíregyházától mindössze 17 km-re, a régió központtól,
Debrecentől 34 km-re fekszik. Újfehértó több mint 7 kilométer hosszan elnyúló észak-déli
irányú város szerkezetét (belterületét) alapvetően morfológiai, vízföldrajzi adottságok
határozták meg. A 4. főút fokozatosan kétfelé osztja a belterületet. Az út keleti oldalán egyre
több és nagyobb terület-igényű vállalkozások telepednek meg, az úttól nyugatra lévő területek
nagyrészt a város belső működését meghatározó, döntően lakóterületek, melyek távol esnek a
városközponttól.
A várost számos nagy forgalmú közlekedési út keresztezi, amelyek a településszerkezet
szempontjából is meghatározóak:
4. sz. Budapest – Záhony főközlekedési út
4912 sz. Nagykálló – Újfehértó összekötő út
3504 sz. Hajdúdorog – Újfehértó összekötő út
3509 sz. Hajdúböszörmény – Újfehértó összekötő út
35124 sz. Kálmánháza – Újfehértó összekötő út
b) az érintett terület lakosságának száma:
Újfehértón a jelenleg nyilvántartott 4814 db ingatlanból 4252 db esetében valósult meg a
csatorna hálózatra rákötés. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítása így
a fennmaradó 562 ingatlant érinti.
c) a közszolgáltatást igénybe vevő gazdálkodó szervezetek száma: a jelenleg rendelkezésre
álló adatok alapján 15 db alatti.
d) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz várható éves mennyisége:
hozzávetőlegesen 1800- 2000 m3

e) a kijelölt szennyvíztisztító telepre, szennyvíz-bebocsátási pontra vonatkozó hatósági
engedély főbb előírásai, ezek kapacitása, üzemeltetője, a vízjogi üzemeltetési engedély
hatálya, a műszaki előírások:
Szennyvízmennyiség:
A várható szennyvízterhelés a ráköthető ingatlanokat, illetve az ipari park várható
szennyvízmennyiségét figyelembe véve 1500 m3/nap. A szennyvíztisztító telep 1.500 m3/nap
szennyvíz, ebből 60 m3/nap nem közművel összegyűjtött szennyvíz fogadására épült ki.
Lakos egyenértékben kifejezett tisztító kapacitás: 14.000 LEÉ
Nem közművel összegyűjtött szennyvizek kezelése:
A szippantó kocsival behordott nem közművel összegyűjtött szennyvíz fogadására egy
átemelővel egybeépített fogadóakna szolgál. A beszállított szippantott szennyvíz minőségét a
kezelő a leeresztés során szemrevételezéssel, szükség esetén egyszerű, helyszínen végezhető
tesztvizsgálattal ellenőrzi. Amennyiben a szennyvíz kommunális jellegű, átemelésre kerül a
tisztítósorra, ahol keveredik a befolyó szennyvízzel, és további kezelésük együtt történik.
A beszállított szippantott szennyvíz ipari eredete, szemmel látható olaj, vagy hígtrágya
tartalma esetén azt a fogadóaknából vissza kell szippantani, vita esetén a laboratóriumi
vizsgálat elvégzéséig vissza kell tartani.
Az engedély hatálya: 2020. augusztus 31.
f) a közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja és a közszolgáltatás ellátásának
tervezett időtartama: 2020. május 01-től 2022. december 31. napjáig.
A közszolgáltatással kapcsolatos korábban szerzett tapasztalatok általános ismertetése és a
közszolgáltatás fejlesztésére vonatkozó elképzelések bemutatása: a közszolgáltatás ellátása
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a szennyvíz-hálózat lehetséges
további bővítéséről, fejlesztéséről nincsenek konkrét elképzelések.
3.) A közszolgáltató feladata:
• Újfehértó Városban a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatási tevékenység teljesítése során begyűjtött települési
háztartási szennyvíznek a begyűjtése, és az Újfehértó Város Önkormányzata
tulajdonában lévő, Újfehértó külterület 0174/173 helyrajzi számú ingatlanon kijelölt
ártalmatlanító helyre történő elszállítása és elhelyezése.
• a szennyvíztisztító telep üzemeltetésére vonatkozó előírások betartása, különösen
annak üzemelési idejére, illetve egészségügyi és biztonsági előírásokra vonatkozóan.
• a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére irányuló
közszolgáltatás zavartalan teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű,
eszköz, gép, berendezés, felszerelés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és
képzettségű szakember, munkaerő alkalmazása.
• a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátásának biztosítása.
• a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges
fejlesztések és karbantartások elvégzése.
• a közszolgáltatással kapcsolatos ügyek intézése, a reklamációk, észrevételek
kezelésére, tájékoztatások adására, az ügyfelek tájékoztatására alkalmas, jól
megközelíthető, telefonos kapcsolattal rendelkező ügyfélszolgálat fenntartása.
• a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő nyilvántartási rendszer működtetése.
• a közszolgáltatás ellátásával összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítése.
• az önkormányzat tájékoztatása az alkalmazott közszolgáltatási díjat megalapozó
költségek, ráfordítások és tervezett nyereség mértékéről, a díjkalkuláció módszeréről

•

•
•

és a közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól, a szolgáltatási
díjra vonatkozó javaslattal egy időben.
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló
gyűjtőhelyről történő begyűjtése, továbbá az ártalmatlanítás céljából történő
elszállítása (a háztartási szennyvíz elszállítása az ideiglenes tárolásra szolgáló
gyűjtőhelyről az ingatlantulajdonos bejelentésétől legkésőbb 72 órán belül történik.).
az előre nem tervezhető, vis maior miatt bekövetkező megrendelések legfeljebb 36
órán belüli teljesítése.
a tevékenység végzését szabályozó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása.
A közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos legfontosabb jogszabályok a
vízgazdálkodásról szóló 1995. LVII. törvény, a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól
szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének
és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, illetve
Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékkezelési
közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló 9/2007 (II.23.) önkormányzati rendelete.
Az önkormányzati rendelet felülvizsgálat alatt van, módosítása várható.

4.) Alkalmassági feltételek:
A közszolgáltatási feladatok ellátására ajánlatot tevőnek 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.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell az alkalmassági feltételek biztosításáról.
Amennyiben az Ajánlattevő az előirt feltételekkel nem rendelkezik a közszolgáltatás
megkezdésekor, a szerződést az Ajánlatkérő azonnali hatállyal megszünteti.
Több ajánlattevő közös ajánlattétele esetén a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek
szerződésben kell rögzíteniük
a) az együttműködésük részletes szabályait, feltételeit és biztosítékait,
b) a képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését és képviseleti meghatalmazását,
valamint

c) az ajánlat tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységek egymás közötti megosztását.
A közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek a szerződést az ajánlathoz csatolniuk kell.
5.) Az ajánlat tartalmi elemei:
A jelen felhívásban meghatározottak szerint az ajánlattevő ajánlatának - adatokkal és
leírásokkal alátámasztott módon - tartalmaznia kell
a) a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére,
b) a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, gépekre,
felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre,
c) a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és
eljárásokra,
d) a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére,
e) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére,
f) a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire,
g) a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának
meghatározására, valamint beszedésének módjára,
h) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és
adatszolgáltatási rendszer működtetésére, valamint
i) a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakemberek létszámára vonatkozó
javaslatot.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellenszolgáltatására
vonatkozó maximális díjat az önkormányzat külön rendeletben állapítja meg. A lakosság
számára nyújtott szolgáltatás ellenértékét a szolgáltatást igénybe vevő az őt terhelő ellenérték
erejéig a teljesítést követően, számla ellenében készpénzfizetéssel teljesíti.
A közületi intézmények és vállalkozások esetében a fizetés feltételeit külön szerződés
szabályozza.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A kiírásban meg nem határozott pénzügyi ellenszolgáltatás
feltételeire az önkormányzat rendeletében meghatározottak az irányadók.
Az ajánlat készítésekor figyelembe kell venni a 2013. július 1. napján hatályba lépett, a
szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a
rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény rendelkezéseit.
Újfehértó Városban kéttényezős díjmegállapítás alkalmazandó.
Újfehértó Város esetében a közszolgáltatási díj kéttényezős: alapdíjból és ürítési díjból áll. Az
alapdíj a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől függetlenül
felmerülő üzemeltetési költségeket, a számlázás és díjbeszedés költségeit, a környezetvédelmi
kiadásokat és ráfordításokat, az amortizáció és a szükséges felújítás fedezetét, az ürítési díj a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől függő költségeket, valamint
a terület felhasználási egységtől függő költségeket tartalmazza.
6.) A közszolgáltatás végzése:
A közszolgáltatás keretében a közszolgáltatónak a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvizet az ingatlantulajdonostól, a begyűjtés helyéről, az ingatlantulajdonos előzetes
bejelentése alapján, az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függően kell

elszállítania. A közszolgáltatást a hatályos jogszabályoknak és a közszolgáltatási szerződés
előírásainak megfelelően kell végezni.
Az Ajánlattevővel szembeni elvárása Ajánlatkérőnek, hogy az Ajánlatkérővel történő
kapcsolattartása során Ajánlattevő előnyben részesítse az elektronikus kapcsolattartást, az
újrahasznosított papír és a kétoldalú nyomtatás használatát, továbbá vegye figyelembe az
anyag- és energiatakarékossági szempontokat, valamint a természeti károk és egyéb károk
okozásának elkerülése érdekében minden tőle telhetőt tegyen meg.
7.) A kötendő szerződés típusa: közszolgáltatási szerződés
A szerződés tervezett időtartama vagy a teljesítés határideje:
kezdés 2020/05/01 (év/hó/nap)
befejezés 2022/12/31 (év/hó/nap).
Az Ajánlatkérő előírja, hogy a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők jelöljék meg
maguk közül azt a vállalkozást, amelyet - nyertességük esetén - a települési
önkormányzat közszolgáltatónak minősít.
8.) Árajánlatában kérjük, tüntesse fel a nettó összeget, az ÁFA tartalmat, a bruttó
összeget, az árajánlat érvényességének (ajánlati kötöttség) idejét, az árajánlat keltét. Az
árajánlatot cégszerű aláírással és pecséttel ellátva egy eredeti példányban kell benyújtani. Az
árajánlatot a felhívás 1. számú mellékletét képező sablon (felolvasólap) kitöltésével kell
megadni, kéttényezős díjtétel szerint.
A szolgáltatási díjtétel: a kéttényezős díj alapdíjból és ürítési díjból áll. Az alapdíj a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől függetlenül felmerülő
üzemeltetési költségeket, a számlázás és díjbeszedés költségeit, a környezetvédelmi
kiadásokat és ráfordításokat, az amortizáció és a szükséges felújítás fedezetét, az ürítési díj a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől függő költségeket, valamint
a terület felhasználási egységtől függő költségeket tartalmazza.
A közszolgáltató az őt megillető közszolgáltatási díjakon túlmenően az Önkormányzattól
kompenzációra nem tarthat igényt.
Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatához az ajánlattételi felhívás 4.) és 5.) pontjában
foglaltakon túl az alábbi dokumentumokat:
Alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges további adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
- egyszerű, cégszerűen ellenjegyzett nyilatkozat az alábbiakról:
Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nem áll fenn vele szemben a beszerzési
eljárásban való részvételt kizáró ok.
Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nem áll végelszámolás, csőd-, illetve
felszámolási eljárás alatt, illetve nem áll fenn vele szemben olyan körülmény,
amely alapján végelszámolás, csőd, illetve felszámolási eljárás indulhatna ellene,
Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a vállalt feladat elvégzéséhez szükséges
jogosítványokkal és gyakorlattal rendelkezik, az Ajánlattevő a szerződés
teljesítésére alkalmas, illetve rendelkezik a jogszabályi követelményeknek
megfelelő végzettséggel, szakemberrel, illetve megfelelő eszközháttérrel,
Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy hozzájárul nevének, székhelyének, az általa
kért ellenszolgáltatás mértékének nyilvánosságra hozatalához, az ajánlatban
szereplő személyes adatok beszerzési eljárásban történő nyilvános kezeléséhez,

Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy adó-, illeték és társadalombiztosítási
járulékfizetési hátralékkal nem rendelkezik, köztartozásmentes,
Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az Ajánlatkérőt semmilyen tekintetben nem
tévesztette meg, hamis, valótlan adatot nem szolgáltatott,
Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy átlátható szervezetnek minősül a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény vonatkozó rendelkezése alapján,
Amennyiben alvállalkozó kerül bevonásra, az alvállalkozó neve, illetve a
tevékenység végzésére jogosító okiratának egy másolati példányát az árajánlat
mellékleteként be kell nyújtani.
Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a beszerzési eljárás lefolytatása során az
ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben Újfehértó Város
Önkormányzata Képviselő – testületének 93/2018. (IV. 25.) számú határozatával
elfogadott, majd a 9/2019. (I. 30.) számú határozatával módosított, Újfehértó
Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
A nyilatkozat mintáját az ajánlattételi felhívás mellékleteként (2. számú melléklet) az
Ajánlatkérő megküldi az Ajánlattevők részére.
Kizáró okok:
- Ajánlattevőnek adó-, illeték és társadalombiztosítási járulékfizetési hátraléka,
köztartozása van,
- Ajánlattevő végelszámolás, csőd-, illetve felszámolási eljárás alatt áll,
- Ajánlattevő nem minősül átlátható szervezetnek.
9.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától
számított 60 naptári nap.
10.) Az ajánlat benyújtásának helye:
Postai úton vagy személyesen egy eredeti példányban papír alapon, zárt borítékban az
Újfehértó Város Önkormányzata, 4244 Újfehértó, Szent István út 10. címre küldve;
A borítékon kérjük, tüntesse fel a beszerzés tárgyát: „Árajánlat Újfehértó városban a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási
tevékenység ellátása tárgyában”.
11.) Az ajánlat benyújtásának (beérkezésének) határideje: 2020. április 06. 11 óra 00
perc.
Az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig
visszavonhatja, amelynek tényéről az Ajánlatkérő haladéktalanul tájékoztatást küld.
Az ajánlatok benyújtási határidejét követően beérkezett árajánlatokat nem áll módunkban
figyelembe venni és automatikusan elutasításra kerülnek.
Az Ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig – a cégjegyzésre jogosult személy
által (cégszerűen) aláírt írásos nyilatkozattal – vonhatja vissza, vagy módosíthatja.
Az Ajánlattevő nem igényelhet térítést ajánlata kidolgozásáért, és ajánlattételével
kapcsolatosan más jogcímen sem terjeszthet elő követelést.

12.) Az ajánlatok bontását követően az Ajánlatkérő ugyanazon tárgykör vonatkozásában
egy alkalommal hiánypótlási lehetőséget biztosít az Ajánlattevők számára, és amennyiben
releváns, erről hiánypótlási felhívás keretében értesíti az Ajánlattevőket. A hiánypótlás nem
eredményezheti az ajánlat elbírálandó tartalmi elemének módosítását.
13.) Az Ajánlatkérő az ajánlatok benyújtására nyitva álló ideje alatt biztosítja az ajánlatok
módosításának, hiánypótlásának, visszavonásának, illetőleg az ajánlattételhez kapcsolódó
kérdés felvetésének lehetőségét.
A megfelelő ajánlattétel érdekében bármely Ajánlattevő az Ajánlatkérőtől az eljárást
megindító felhívásban, valamint a dokumentációkban foglaltakkal kapcsolatban írásban
kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet:
Cím:

Újfehértó Város Önkormányzata, Újfehértó, Szent István út 10. 4244,

elérhetőség:

+36 42290000/115; palyazatok@ujfeherto.hu

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az
Ajánlatkérő megadni. Az Ajánlatkérő – amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett
kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges és a válaszadáshoz nem áll
megfelelő idő rendelkezésre, ilyenkor is élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának
lehetőségével.
14.) A beérkezett ajánlatok felbontására az ajánlatok benyújtási határidejét követően
kerül sor 2020. április 06., 11 óra 00 perckor. Az ajánlatok bontásán az Ajánlattevő vagy
képviselője részt vehet, mely eljárásról jegyzőkönyv készül, melyet a jelenlévők aláírásukkal
hitelesítenek.
15.) Az ajánlatok elbírálásánál a kiválasztás kritériuma: a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás alapján, a nettó ajánlati árat figyelembe véve.
16.) Az Ajánlatkérő kizárja a többváltozatú ajánlattétel, illetve a részajánlattétel
lehetőségét.
17.) Ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.
18.) Az Ajánlatkérő a beszerzési eljárás megindításakor fenntartja magának a jogot, hogy
egyik Ajánlattevővel se kössön szerződést, és ilyen módon minősítse a beszerzési eljárást
eredménytelennek.
19.) A résztvevők elfogadják, hogy a beszerzési eljárás lefolytatása során az ajánlattételi
felhívásban nem szabályozott kérdésekben Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő –
testületének 93/2018. (IV. 25.) számú határozatával elfogadott, majd a 9/2019. (I. 30.) számú
határozatával módosított, Újfehértó Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának
rendelkezései az irányadóak.
20.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2020. március 27.
21.) Az ajánlatokat a bontástól számított 30 napon belül bírálja el az Ajánlatkérő, mely
időtartamba nem számít bele az esetleges hiánypótlásra kiírt időtartam.

22.) Az árajánlatok elbírálásáról szóló döntés (összegezés) megküldésének várható ideje:
az Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok elbírálásáról a döntés meghozatalától számított 8 napon
belül írásban értesíti az Ajánlattevőket.
23.) A szerződéskötés tervezett dátuma: az érvényes és eredményes beszerzési eljárást
lezáró döntéstől számított 15 napon belül.
Újfehértó, 2020. március 23.
Üdvözlettel:

..............................
Dr. Hosszú József polgármester
Újfehértó Város Önkormányzata

1. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
Tárgy:

Újfehértó városban a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz
begyűjtésére
vonatkozó
közszolgáltatási
tevékenység ellátása.

Ajánlattevő
megnevezése:
Ajánlattevő
címe/székhelye:
Adószáma:
Cg./Váll.ig.sz.:
Képviselő neve:
beosztása:
telefonszáma:
telefax száma:
e-mail címe:

...................... Ft/m3
Ajánlati ár nettó:
Ajánlati ár bruttó:
/nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz egységnyi
térfogatának
szolgáltatási
(szippantási)
díja
azon
településrészek esetén, ahol az ingatlanok előtt a vezetékes
szennyvízhálózat nincs kiépítve/

Ajánlati ár nettó:
Ajánlati ár bruttó:
/nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz egységnyi
térfogatának
szolgáltatási
(szippantási)
díja
azon
településrészek esetén, ahol az ingatlanok előtt a vezetékes
szennyvízhálózat kiépített/

...................... Ft/m3
alapdíj:
...................... Ft
ürítési díj:
...................... Ft/m3

...................... Ft/m3
...................... Ft/m3
alapdíj:
...................... Ft
ürítési díj:

...................... Ft/m3

(a megajánlott szolgáltatási díjak összege)
VÉLELMEZETT SZOLGÁLTATÁSI DÍJ NETTÓ:
VÉLELMEZETT SZOLGÁLTATÁSI DÍJ BRUTTÓ:

...................... Ft/m3
...................... Ft/m3

A szolgáltatási díjtétel: az ingatlanokon keletkező 1 m3 nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalommentes elhelyezésének
forintban meghatározott nettó összege.

Kelt: .........................................
……………………………………
cégszerű aláírás
P.H.

2. számú melléklet
NYILATKOZAT
Újfehértó Város Önkormányzata „Újfehértó Városban a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátása a vonatkozó jogszabályi
előírások és közszolgáltatási szerződés alapján” tárgyú ajánlattételi felhívására hivatkozva,
alulírott
.................................................................................................. (Ajánlattevő képviselőjének
neve)
.................................................................................................... (Ajánlattevő
neve/megnevezése)
.......................................................................................................... (Ajánlattevő
címe/székhelye)
................................. (Ajánlattevő adószáma) …………………..….. (Ajánlattevő
cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói nyilvántartási szám), mint Ajánlattevő nyilatkozom,
hogy:
•

az Ajánlattevővel szemben nem áll fenn a beszerzési eljárásban való részvételt kizáró
ok.
• a vállalt feladat elvégzéséhez szükséges jogosítványokkal és gyakorlattal rendelkezem,
az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, Ajánlattevő rendelkezik a
jogszabályi követelményeknek megfelelő végzettséggel, szakemberrel, illetve
megfelelő eszközháttérrel;
• ajánlatomban hamis, valótlan adatot nem szolgáltattam, az Ajánlatkérőt semmilyen
tekintetben nem tévesztettem meg;
• szervezetem a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül;
• alvállalkozót kíván / nem kíván (a megfelelő aláhúzandó) bevonni a teljesítésbe;
• Amennyiben alvállalkozó kerül bevonásra, úgy az árajánlatban a teljesítésbe bevonni

tervezett alvállalkozó bemutatásra került, a tevékenység végzésére jogosító okiratának
egy másolati példánya az árajánlat mellékleteként benyújtásra került;
• elfogadom, hogy a beszerzési eljárás lefolytatása során az ajánlattételi felhívásban nem
szabályozott kérdésekben Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő – testületének
93/2018. (IV. 25.) számú határozatával elfogadott, majd a 9/2019. (I. 30.) számú
határozatával módosított, Újfehértó Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának
rendelkezései az irányadók;
• hozzájárulok az ajánlatban szereplő személyes adatok beszerzési eljárásban történő
nyilvános kezeléséhez;
• Ajánlattevő nem áll végelszámolás, csőd-, illetve felszámolási eljárás alatt, illetve nem
áll fenn vele szemben olyan körülmény, amely alapján végelszámolás, csőd, illetve
felszámolási eljárás indulhatna ellene;
• Ajánlattevő adó-, illeték és társadalombiztosítási járulékfizetési hátralékkal nem
rendelkezik, köztartozásmentes.

Kelt: ....................................................
……………………………………
cégszerű aláírás
P.H.

