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Rém Község Önkormányzata pályázaíot hirdet a község kőzigazgaíási területén keletkező
települési folyékony hulladék kőzszolgáltatás keretében történő összegffitésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére 2018. január 1. napjától 5 év időtartamra.
P ály ázat b e érkezésénekhatárid eje : 20 I 7 . novemb er 2 8 .
Információ Papp Imrénó polgármestertől kérhető: 6446 Rém, Május 1. utca 7J,, Tel
7 9 l 3 52-5 44, e-mail : pol girenr@ grnail. com
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I. Apályázaton történ részvétel általános feltételei:
pályázaton minden gazdálkodó szeívezet, továbbá külfoldi vállalkozás Magyarországon
nyilvántartásba vett fióktelepe (továbbiakban együtt: vállalkozás) részt vehet, amely érvényes cégbejeglzéssel, illetőleg egyéni vállalkozói igazolvánnyal, valamint a pályázati kiszükséges külön jogszabályokban megállapított
írásban megjelölt tevékenységvégzéséhez
érvényeskörnyezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezik és nem áll végelszámolás
alatt, ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban.

A

II.

A

pál yá zőv a\ szemben támasztott

A pályázőnak rendelkeznie

követelmények

kell :
1) Tulajdonában,kezelésében, vagy bérleményébenlévő hatóságilag engedéIyezett telep-

hellyel, amely alkalmas aközszolgáltatás végzéséhezszükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására,tisztitására, fertőtlenítéséreés karbantartására;
2) A közszolgáltatás e||átásáI,nz szükséges hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő
műszaki állapotban levő járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel;
3) Olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni
szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhádtásához szükségesek;
4) Akőzszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú és a jogszabályok előírásainak megfel elő en képzett sz akemb errel

;

5) Nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létreho-

zásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel; számítőgépes nyilvántartás vezetése kötelező;
6) A pályázőnak tájékoztatásul a közszolgáltatási tevékenysége gazdasági kockázati tényezőjeként való megítélhetősége érdekébenpályázatában meg kell jelölnie, hogy a pályázaton való részvételáltalános feltételekéntmeghatározott vállalkozási jogosultsága
alapján és mellett milyen, apál'yázati kiírásban meg nem jelölt egyéb tevékenységeket végez, továbbá nyllatkoznia kell arról, hogy ezek a tevékenységek nyertessége esetén nem
veszélyeztetik a közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését.

A pá|yázat tartalma követelményei
1) A közszolgáltatás ellátása során kötelez

III.

en és kizárólagosan igénybe vehet ártalmatlaníút 81. szám alatti telepe
Kft.,
Baja,
Mártonszállási
aBajavíz
6500
tó hely:
2) Aközszolgáltatást ellátó köteles szerződést kötni a szennyviztelepet üzemeltetőBajavíz
Kft-vel, amelyben meglatározásra kerül a befogadás díjának és egyéb feltételeinek meg-

határozása,

3) Apályázónak gondoskodni kell a közszolgáltatás ellátásához szükséges ügyfólszolgálat
létrehozásáról és ügyeleti rendszer rnűködtetéséről a település területén.
4) ApáIyázónak gondoskodnia kell a szakmai alkalrnasság igazolásáról.
5) A közszolgáltatás szempontjából jellemző adatok:
a) a lakosság létszáma: l l84 ft' (2017.január 1-jei adat szerint)
b) várható folyékony hulladék mennyisége: 1.000 m3lév
c) hulladék fajtája és összetétele: települési folyékony hulladék
d) a közszolgáltatás tewezett időtartama: 2018. január I. - 2023. december 31.
IV. A pályázőnak apá|yázaíban tételesen ismertetnie és igazolnia kell:
l,) A pályáző műszaki alkalmasságánakigazolása: Apályázőnak be kell mutatni:
a) a pályázat benyújtását megelőző 2 évben teljesített szolgá|tatásainak mennyiségi és minőségi adatainak ismertetése (ellenszolgáltatás összege, mennyisége, másik fél megnevezése)
b) elvégzeítfejlesztéseit és beruházásait az elmúlt két évben,
c) használt székhelyének, illetve telephelyének jellemzőit,
d) a hulladékkezelési tevékenysége körébe tartoző létesítményeinekés eszközeinek technikai és műszaki állapotát,
e) az alkalmazott hulladékkezelési technológia, eljárás jellemzőit, gazdaságossági és környezetvédelmi értékelését,
f) a hulladékkezelési tevékenység körében foglalkoztatott szakirányu képesítésselrendelkező szakemb erei n ek létszámát é s képz ett s é gét,
g) személyi állományának munkavédelmi felkészültségétés vód eszközökkel való ellátottságát,
h) a hulladékkezelési tevékenységkörében alkalmazott nyilvántartási és információs rendszerét,
Alkalmatlan apáIyáző:
1. Ha nem rendelkezik legalább 1 db gépkocsivezetővel, 1 db érvényeshatósági engedél-lyel rendelkező szippantós járművel. Ha nem rendelkezik 1 db edénnyel és i db kézi szerszámmal, amely a tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk
azonna|i b e av atko zást i g ényl ő elh ádt ás ához s züks é ge s.
2. A pá|yáző pénzijgy alkalmasságának igazolására az alábbi dokumentációkat kell csatolni:
a) 120 napnál nem régebbi cégkivonatot (egyéni vállalkozó esetében vállalkozői igazo|ványt) másolatban,
b) Tevékenység v égzéséhezszükséges környezetvédelmi hatósági engedély másolatát,
c) a vállalkozásnak pályéaatához csatolni kell a pá|yazati kiírást megelőző 2 évre vonatkoző pénzijgyi mérlegének adatait, egyéni vállalkozó esetén pedig pénzügyi gazdálkodásra vonatkozó bizonltó erejű okiratot. (2015-2016-as évre)
d) 30 napnál nem régebbi keltezés igazo|ást a köztartozások megfizetéséről (együttes
NAV igazolás)
e) nyilatkozatát anől, hogy a vállalkozás nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, ill. felszámolási eljárás nincs folyamatban.
3. A több vállalkozás együttes pályázatbenyújtása esetén:
a) a meghatározott követelményeket és feltételeket a pályázóknak (a vállalt résztevékenységük ellátásához igazodóan) együttesen, minden más követelményt és feltételt a pályáző

felek mindegyikének külön-külön kell telj esíteni,
b) Az együtt pályáző feleknek ügyvéd, illetve közjegyző által ellenjegyzett (hitelesített)
szerződésben kell rögzíteniük az együttműködésük részletes szabá|yait, feltételeit és biz-

tosítékait,a képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését és képviseleti meghatalmazását, a megpályázott kőzszolgáltatási tevékenységek egymás közötti megosztását, a megpályázott közszolgáltatási tevékenységértvaló egyetemleges felelősségvállalást,
c) az egyűttesen pályázó felek kötelesek megjelölni maguk közül azt a vá||alkozást, amelyet nyertesség esetén az önkormányzat közszolgáltatónak minősít,
d) az együttesen pályázó feleknek a b) pont szerinti szerződést (amely szükség szerint a c)
pont szerinti krjelölést is tartalmazza) apá|yázathoz csatolniuk kell.
4, Apá|yázőnak részletes - adatokkal és leírásokkal alátámasztott - ajánlatot kell tennie,
melynek ki kell térnie különösen:
a) a közszol gáltatás ell átás ának módj ára és szervez és ére,
b) tervezett gépek, eszközök alkalmazására,
c) tervezett technológiák, eljárások,
d) szállítási dijakra: Ft-ban,
e) szállítási kapacitásra,. m3 lnap,
f1 közszol gáltatás ftnanszir ozás ának feltétel eire, módj ára,
g) közszolgáltatási díj beszedésének módj ára,
h) ügyfélszolgálati, íájékoztatási rendszer működtetése
A d) pontbanirtszál|ítási díjat avizgazdálkodásról szóló 1995. évi LVil törvény 44lD.§
(1)-(6) bekezdések szerint köteles elkészíteni.
5. Az ajánlathoz apá|yázőnak csatolnia kell nyilatkozatát anő|, hogy:
a) apályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadja,

b) ajánlatát, az eredményhirdetést követ legalább 30 napig fenntartja,
c) nyertessége esetén apályéaati kiírásnak és elfogadott ajánlatnak megfelel kőzszolgá|tatási szerződést az eredményhirdetés napját követ legfeljebb 30 napon belül aláírja.

d) avizgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII törvény 44lH.§ szerinti költségelszámolás benyújtását vállalja

V. A pályázatihatáidő, apályázat benyújtása
A pá|yázat benyújtására nyitva álló határidő: 2017, november 28-ig 6446 Rém, Május

1.

utca 17.
Apá|yázat elbírálásának ideje: 2017. november 29.
A határidő letelte után beérkezettpá|yázatot érdemi vizsgálat nólkül elutasítjuk.
Apályázat benyújtása
1) A pályázatokat az önkormányzathoz 1 eredeti és 1 másolati példányban zárt iratként
(bodtékolt, csomagolt formában) kell eljuttatni. A bodtékon, csomagon fel kell tüntetni a
pályázat megnevezését (Települési folyékony hulladék összegyűjtése és elhelyezése páIyáaat Rém), apályáző nevét és cimét.
2) ApáIyázatokat a Rém Község Önkormányzata(6446 Rém, Május 1, utca 17.). címre
kell eljuttatni.
3) A pályáző ajánlatát a benyújtásra nyitva álló határid leteltéig bármikor módosíthatja,
ki egészítheti,ponto síthatj a, ill etől e g az aj ánlatot vi s szavonhatj a.
4) Az ajánlat módosítása,kiegészítése és pontosítása érdekében a pályáző a benyújtásra
nyitva álló határid leteltét megelőző 7. napig jogosult az önkormányzathoz aközszolgáltatással kapcsolatban kérdést intézni, tőle információt kérni. Az önkormányzat 3 napon belül a kérdéstkötelos megválaszolni, a kért információt megadni.
5) Apályázat benyújtásának nyelve: magyar

VI. A pályázat elbírálása
L A p ály ázat elbírálásának ál tal áno s szabályai :
Lz ajánlatok bírálatának szempontja: legalacsonyabb összeg ellenszolgáltatás.
L pályázatok elbírálására a képviselő-testület jogosult
A bontáson jelen lehet mindazon vállalkozás képviselője, amely pályázatot nyújtott be.
Borítékokbontása: 2017. november 29.
Az önkormányzat hiánypótlási lehetősóget nem biztosít.
Ervénytelennek kell minősíteni a pá|yázatot, ha az, a pályázat benyújtására megállapított
határidő letelte után érkezett, vagy nem tartalmazza azokat a kellékeket és mellékleteket,
amelyeket a páiryázatt kiírás meghatározott. Az érvénlelennek minősülő pályázat az elbirálás további menetében nem vehet részt.

A pályázatok minősítése:
a) az értékelésa pá|yázat tartalmának értékelóséből és a pályázatok rangsorának megállapítására tett j avaslatokból ál1.
b) az önkormányzatot megilleti az a jog, akár a minősítő értékelésellenére is -, hogy a páIyázatot eredménytelennek nyilvánítsa és egyik pá|yéuőt 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.
2.

A közszolgáltatási szerződés megkötése:
a)közszolgáltatási szerződést az önkormányzat képviselő-testületének apá|yázat nyerteséve| az eredményhirdetéstkövet 10 napon belül kell megkötni.
3.

Eredményhirdetés időpontja: 2017 . december 7.
Eredményhirdetés helye: 6446 Rém, Május 1. utca 17,
b) a közszolgáltatási szerződésben az önkormányzat kötelességeként kell meg$atározni - a
közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltatő számára szükséges
információk szolgáltatását, - a közszolgáltatás körébe tartoző és a településen folyó egyéb
hulladékkezelési tevékenységek összehangolásának elősegítését,- a településen működteösszehangolásának el segítését,- a települési igények kitett különbözőközszolgáltatások
alkalmas hulladék gyűjtésére,kezelésére, ártalmatlanitására szolgáló helyek és
elégítésére
létesítményekkij elölését,
c) a közszolgáltató (a közszolgáltatás azonos elemére több vállalkozás együttes páIyázatának nyertessége esetén: a közszolgáltatók) kizarólagos közszolgáltatási jogának biztosítását,

d) aközszolgáltatási szerződésben akőzszolgáItatő kötelességeként kell meghatározni:
- a közszol gáltatás folyamatos és teljes kör ellátását,
- a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését,
- a közszolgáltatás teljesítéséhezszükséges mennyiség és minőségú jármű, gép, eszkőz,
berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámúés képzettségszakember alkalmazását,
- aközszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthet teljesítéséhezszükséges fejlesztések, b eruházások és karb antartások elv é g zését,
- a közszolgáltatás körébe tartoző hulladék ártalmatlanitására a települési önkormányzat
képvisel - testülete által kijelölt helyek és létesítményekigénybe vételét,
díj mértékérlés az alkalmazás tapasz- a közszolgáltató által alkalmazottközszolgáltatási
képviselő-testületének
történ legalább évenkéntiegytalatairól a települési önkormányzat
szeri tájékoztatást,

- aközszo7gáltatás teljesítésévelösszefiigg adatszolgáltatás rendszeres teljesítésétós meghatározott nyilvántarlási rendszer működtetését,

- a fogyasztók számára könnyen hozzáférhet ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetését,
- a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézésirendjének megállapítását.
A pályázati felhívást Rém Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12017.(XI.S.)
KT határ ozatáv al hagyía j őv á.
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