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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

 

Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére 

vonatkozó szolgáltatás elvégzésére 

 

Kiíró:  Nyírbátor Város Önkormányzata 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.  

Tel: 42/281-042 Fax: 42/281-311 

 

Pályázat beérkezésének határideje: 2020.február 14. 12.00 óra, Városüzemeltetési csoport 

 

Információ kérhető (Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési csoport 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 

7. ) Tel: 42/281-042, Fax: 42/281-311,  

 

A pályázati feltételeket jelen dokumentáció tartalmazza. 

 

Bevezetés 

 

A települési önkormányzat az egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási 

szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást szervez és tart fenn.  

Az önkormányzat köteles hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló eljárás lefolytatását 

követően a közszolgáltatót helyi rendeletben megnevezni. Az önkormányzat felelőssége a kiválasztás 

során vizsgálni azt, hogy a szükséges engedélyekkel rendelkezik-e a szolgáltató, és csak azt 

választhatja ki, amelyik az összes jogszabályi feltételnek megfelel. A hulladékszállítási tevékenység 

engedélyköteles tevékenység, mely tevékenységet a környezetvédelmi előírások betartása mellett a 

hulladék sajátosságait figyelembe vevő speciális szállítójárművel lehet végezni. A tevékenység 

végzése megfelelő szaktudást és felszereltséget igényel.  

 

A város közigazgatási területén a szennyvíz mennyisége az előző évi rendelkezésre álló adatból került 

meghatározásra. 

 

I. A pályázaton történő részvétel általános feltételei 

 

A pályázaton minden gazdálkodó gazdasági társaság, költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, továbbá 

külföldi vállalkozás Magyarországon nyilvántartásba vett fióktelepe (továbbiakban együtt: 

vállalkozás) részt vehet, amely érvényes cégbejegyzéssel, illetőleg egyéni vállalkozói igazolvánnyal, 

valamint a pályázati kiírásban megjelölt tevékenység végzéséhez szükséges – külön jogszabályokban 

megállapított – érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezik és nem áll végelszámolás 

alatt, ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

 

II. Az ajánlat tárgyára vonatkozó adatok: 

 

a) Az érintett lakosság létszáma: kb. 310 fő  

b) Gazdálkodó szervezetek száma, amelyek a szolgáltatást várhatóan igénybe veszik: kb. 

4 (ezenkívül jelenlegi nyilvántartásunk szerint kb. 310 fő magánszemély veszi 

igénybe). 

c) Várható folyékony hulladék mennyisége:300m3/év  

d) Hulladék fajtája és összetétele: települési folyékony hulladék 

e) A folyékony hulladék gyűjtésének módja: zárt szennyvíztároló műből szippantással.  

f) Kijelölt ártalmatlanító hely kapacitása, egyéb jellemzői: 4000 m3/nap 

g) A közszolgáltatás tervezett időtartama: a közszolgáltatási szerződés megkötésétől -

előreláthatólagöt évig. 
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III. Határidők:  

1) Az ajánlatok benyújtásának határideje, helye: 2020. február 14. 12:00 óráig 

beérkezően az ajánlatokat személyesen, vagy meghatalmazott útján kell leadni az 

ajánlatkérő részére.  

2) Az ajánlatok felbontásának időpontja, helye: soron következő Közszolgálati Bizottsági 

ülés 

3) Eredményhirdetés időpontja, helye: a soron következő képviselő-testületi ülés 

4) Szerződéskötés időpontja: a 3. pont szerinti ülésen kerül meghatározásra 

5) A szerződés időtartalma: a szerződés megkötésétőlöt évig 

6) A határidő letelte után beérkezett pályázatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítjuk. 

 

IV. A pályázóval szemben támasztott követelmények: 

 

A pályázónak rendelkeznie kell: 

1) A felhívásban megjelölt tevékenység végzéséhez szükséges – külön jogszabályokban 

megállapított – érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel.  

2) A közszolgáltatás ellátásához szükséges – hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő 

műszaki állapotban lévő – járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel – 

amely(ek) rendelkezik ellenőrizhető mérőórával, illetve telítettségmérő szintmérővel -, 

valamint tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében  lévő – hatóságilag engedélyezett 

telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek 

berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és karbantartására. 

3) Olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni 

szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali 

beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek; 

4) A közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – és a jogszabályok előírásainak 

megfelelően képzett – szakemberrel; 

5) Nyilvántartási, információs rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges 

feltételekkel; 

6) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívüli 

tevékenységei nem veszélyeztetik a közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek 

teljesítését.  

7) A közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők jelöljék meg maguk közül azt a vállalkozást, amelyet 

– nyertességük esetén – az önkormányzat közszolgáltatónak minősít.  

8) Több ajánlattevő közös ajánlattétele esetén a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek ügyvéd, 

illetve közjegyző által ellenjegyzett (hitelesített) szerződésben kell rögzíteniük  

a) az együttműködésük részletes szabályait, feltételeit és biztosítékait, 

b) a képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését és képviseleti 

meghatalmazását,  

c) az ajánlati tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységek egymás 

közötti megosztását 

d) az ajánlat tárgyát képezi közszolgáltatási tevékenységéért való 

egyetemleges felelősségvállalást.  

9) Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésének 

időpontjáig valamennyi ajánlattévőnek rendelkeznie kell az 1) bekezdés szerinti engedéllyel. 

 

V. A pályázat tartalmi követelményei 

 

A pályázónak részletes – adatokkal és leírásokkal alátámasztott – ajánlatot kell tennie:  

1) A közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás költségdíj 

elemzésen alapuló díjának meghatározására. A közszolgáltató költségelemzés alapján a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 44/D. §. (7) bekezdése alapján díjkalkulációt 

készít, mely a pályázat részét képezi.  

2) A pályázó köteles egytényezős díjmegállapítást alkalmazni. 

3) Az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a számlázási nyilvántartási, adatkezelési és 

adatszolgáltatási rendszer működtetésére a település területén.  
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4) Pályázatában nyilatkozzon, hogy rendelkezik hatóságilag engedélyezett telephellyel, 

megfelelő műszaki állapotban lévő mérőórával felszerelt járművel, melyhez fotót kérünk 

mellékelni. 

5) A közszolgáltatás ellátása során kötelezően és kizárólagosan igénybe vehető 

ártalmatlanító hely: a NyírségvízZrt. Nyírbátori telepe. 

A közszolgáltatást ellátó köteles szerződést kötni a szennyvíztelepet üzemeltető 

NyírségvízZrt-vel (4300 Nyíregyháza, Tó u. 5.), amelyben meghatározásra kerül a 

befogadás díjának és egyéb feltételeinek meghatározása. 

 

VI. A pályázó pénzügyi és gazdasági alkalmassága: 

 

1. A pályázó pénzügyi alkalmasságának igazolására az alábbi dokumentációkat kell csatolni: 

a) e- cégjegyzékből letöltött öt napnál nem régebbi cégkivonatot (egyéni vállalkozó esetében 

vállalkozói igazolványt másolatban)  

b) Tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi hatósági engedély másolatát, 

c) A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy vállalkozásának nincs köztartozása. 

d) Nyilatkozat, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadja,  

e) Nyilatkozat arról, hogy ajánlatát az eredményhirdetés időpontját követő 60 napig fenntartja. 

f) Nyilatkozat arról, hogy nyertessége estén a pályázat kiírásának és az elfogadott ajánlatnak 

megfelelő közszolgáltatási szerződést a soron következő képviselő-testületi ülést követően 

aláírja és a szolgáltatást megkezdi.  

g) Nyilatkozat arról, hogy a vállalkozás nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd, illetve 

felszámolási eljárás nincs folyamatban, továbbá arról, hogy hulladékkezelési tevékenységével 

összefüggésben a megelőző két évben jogszabálysértést nem követett el.  

 

3. Alkalmatlan a pályázó: 

Ha nem rendelkezik - a fentebb leírt - pályázóval szemben támasztott követelményekkel. 

 

VII. A pályázat benyújtása 

1) A pályázatokat az Nyírbátor Város Önkormányzatához 1 eredeti és 1 másolati példányban zárt 

iratként (borítékolt, csomagolt formában) kell eljuttatni. A BORÍTÉKON FEL KELL 

TÜNTETNI: a pályázat megnevezését „Települési folyékony hulladék összegyűjtése és 

elhelyezése pályázat - Nyírbátor” , a pályázó nevét és címét, valamint, hogy „A boríték a 

Közszolgálati Bizottság ülése előtt nem bontható fel”.  

2) A pályázatokat Nyírbátor Város Önkormányzata Városüzemeltetési csoportja részére 

4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. címre kell eljuttatni. 

3) A pályázó ajánlatát a benyújtásra nyitva álló határidő leteltéig bármikor módosíthatja, 

kiegészítheti, pontosíthatja, illetőleg az ajánlatot visszavonhatja. 

4) A pályázat benyújtásának nyelve: magyar 

 

VIII.  A pályázat elbírálása 

1. A pályázat elbírálásának általános szabályai: 

a) Az ajánlatok bírálatának szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

b) A pályázatok elbírálására a képviselő-testület jogosult 

2. A pályázatok minősítése: 

a) az értékelés a pályázat tartalmának értékeléséből és a pályázatok rangsorának megállapítására 

tett javaslatokból áll. 

b) az önkormányzatot megilleti az a jog – akár a minősítő értékelés ellenére is -, hogy a 

pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és egyik pályázót se hirdesse ki győztesnek. 

c) a pályázat nyertesét, amellyel az önkormányzat közszolgáltatási szerződést köt, az 

önkormányzat képviselő-testülete határozatban állapítja meg, majd nevesíti önkormányzati 

rendeletében. 

 

Nyírbátor, 2020. 01. 28. 

 

          Polyák László sk. 

       Közszolgáltatási Bizottság elnöke 
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