PALYAZATI FELHIVAS
Balassagyarmat Vfros Onkormhnyzata a Balassagyarmat viros kdzigazgatfusi teriilet6n
nem kiizmffvel iisszegyiijtiitt hintartfsi szennyviz begyiijt6s6re vonatkozri
ktizszolgiltatisi tev6kenys69 ellhthshra p6lyinatot ir ki az al6trbiak szerint:

A p6ly6zar kifr6jdnak adatai:
Ndv: Balassagyarmat V6ros Onkormdnyzata
Cim:2660 Balassagyarmat, R6k6czi ft 12.
K6pviseli: Medv cz Lajos polg6rmester
Te1: (35) 505-925
fax: (35)300-782
E-mail:
pmester@balassagyalmat. hu

Kapcsolattart6: Tunyogind Dr Crilik Agnes aljegyzo
(35\ 505 - 925
E-mail: galikagi@balassagyarmat.hu

Tel.:

A kiizszolgriltat6 feladata:

A

vizgazditlkod6sr6l s2616 1995. 6vi LVII. tdrv6ny (tov6bbiakban: Vgt.), a nem kdzmiivel
dsszegyiijt6tt ht^arthsi szennyviz begyiijt6sdre vonatkoz6 k6zszolg6ltat6si tev6kenys6g
r6szletes szab6lyair5l s2616 455/2013. 6I.29.) Korm. rendelet, Balassagyarmat Varos
Onkormrinyzata K6pvisel6testiil etdnek 1512015.([I.30.) rendelete 6s a vonatkoz6 egy6b
jogszabrilyok rendelkez6sei alapjan a nem kdzniivel dsszegyiijtdtt h{zfax1asi szennyviz
begyiijtds6re vonatkoz6 kdzszolgfiltatds biaosit6sa Balassagyarmat vriros kdzigazgat6si
teriilet6n.

A kiizszolgriltat:is megkezd6s6nek tervezett id6pontja:

2018. Sprilis 01.
A kiizszofgfltatds ell6tisrinak tewezett idfltartama:
16v
Az ellenszolgiltatds kalkul6l6sa., t6j6kozttt6 adatok:
Akdzszolgillatisba bevont teriilet telepiil6si, ftildrajzi

6s kdzlekeddsi jel1emz6i:

A p6ly6zatban foglalt szolgriltat6ssal drintett teriilet Balassagyarmat vtlros kozigazgathsi
tedilete:
A k6zponti varosrdsz eseteben a pilyirzati kiirils mell6klet6ben megjeldlt ingaflanok,

-

Nyirjesiidiii6teriiiet.

Az drintett teriiletek ki6pitett d'nkonninyzati-

6s orsz6gos kdzutakon

megkdzelithet6k.

A k6zszolgrfltatiissal 6rhtett ingatlanok szrima: 374
A k<lzszolgriltatrist ig6nybe vev6 gazdrilkod6 szelezetek, int6zmenyek sz{tma:

41
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A nem kiizmiivel iisszegyiijtiitt h6ztaft6si szennyviz v6rhatr5 mennyis6ge:

Az iiritdsi mennyis6g a telepiil6sen vizikdzmii szolgaltat6st (kdzmiives iv6vizell6t6s, 6s
k<jzmiives szennyvizelvezet6s ds tisztitris) v6gz6 DMRV Zrt. 6ltal rendelkez6sre bocs6tott
adatok alapjrin:
kb. 4000 m3l6v.
A leiirft6s

6s

6rtalmatlanitris helye:

A DMRV Duna Menti Region6lis Yizmi zrt. ifltal iizemeltetett, 2660 Balassagyarmat, K6vriri
rit 30. szrim a.latti v6rosi szernyviztisztit6 telep, a foly6kony hullad6k fogado miitrirgy.

Vizjogiiizemeltet6siengeddlysz6ma:

6rv6nyess6ge:
A

47834-512006.
2026. mfucius 31.

szernysr iztisztit6 telep tisztit6 kapacit6sa:
Hidraulikai
4.500 m3/d
Szernyez6anyag-terhe1ds: 2.025

terhel6s:

33.750L8
max. TFH 50 m3ld
DMRV
Duna
Menti
Region6lis
Yizmii
ztl. 6ltal drv6nyesitett szippantott szerutyviz
4
fogadrisi dij a mindenkori csatomahaszna"lati dij haromszorosa, plusz az adott telepre 6rv6rryes
mindenkori vizterheldsi dij kdtszerese.
Kiizszo196ltatrisi dij

:

A teleptii6si nem kdzmrivel dsszegyrijt6tt h6ztart6si szewryvizzeT kapcsolatos
hullad6kkezel6si kdzszorg|ltatds ig6nybev6tel66rt 6rv6nyesithet6 dij eg1t6nyez6s, mely
Balassagyarmat Viiros onkormrinyzata Kdpvisel6-testiilet6nek 15/2015.(iII.30.) rendelete
szerint Ft/m3 egys6gnyi dijk6nt kerillt me ghatirozdsra.
Az egtsdgnyi dijtdtel )sszege nem termdszetes szemdly ingatlantulajdonos esetdn:
- akdzijzemi csatomahdl6zatba bekdthet6 ingatlanok eset6ben:
840.00 Ft/m3 (A dij az 6ltaliinos forgalmi ad6 6sszegdt nem tutalmazza.)
- akiSziizemi csatomah l6zatba nem kdthet6 ingatlanok eset6ben:
350.00 Ft/m3 (A dij az flltalerlos forgalmi ad6 dsszegdt nem IntaJmazza.)
Az egsdgnyi dijtdrcl Asszege termdszetes szemdly ingatlantulajdonos esetdn:
- a kdzjzemi csatomah6l6zatba bek<jthet6 ingatlanok esetdben:
756.00 Ftlm3 (A dij az ltalanos forgalmi ad6 dsszegdt nem tartalmazza.)
- akdziizemi csatomah6l6zatba nem kdthet6 ingatlanok esetdben:
315.00 Ft/m3 (A dij az altal6nos forgalmi ad6 dsszeg6t ne m tartalmazza.)

Az ingatlanon keletkez6 nem k6zmiivel dsszegyiijtdtt hlntarthst szetnyviz mennyis6g6nek
ktszitrnrtisfnil az ingatlanon fogyasztott vizmennyisdget kell alapul venni.
Atal6nydijas vizfogyaszlits eset6n a keletkez6 nem kdzmiivel dsszegyiijt6tt hffiartlsi
szennyviz mennyis5ge ahiutartisbakiszinnlizot vfzmennyis6g alaplirn sz6mitmd6.
Amennyiben az ingatlan a kdzmrives iv6vizhlozatba nincs bekdtve, az ingatlam6l
tdnylegesen elsz6llitott vizmennyis6get kell a dijfizetls alapjanak tekinteni.

A

dij

a kdzszolgltat6 6s az ingatlantulajdonos kdzdtt
fenn6ll6 jogviszony alapjan keriil sor. Az Onkormrinyzat a k}zszolgfltat6nak a
kdzszolgillaI s ellin6sf6rt plnzbeli dijat nem fizet, illetve mris ellenszolgdltat6st nem nyijt.
kiSzszolgiltat6si

kiegyenlit6s6re
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Alkalmassdgi kiivetelm6nyek:

A

pilyiz6nak 1egk6s6bb a k6zszolgitltat6s megkezd6sekor rendelkeznie kell a 455/2013.

(XI.29.) Korm. rendeletbon (tov6bbiakban: R.) foglaltak szerint:
- akdzszolgilltatils e\lfitdsifl'nz sziiks6ges - legai6bb telefon alapri - iigyf6lszolg6lattal 6s
iigyeleti rendszenel (R. 3. $. (2)
- akdzszolgttltat^ ell6ti$6hoz sziiks6ges, hat6srigi enged6llyel rendelkez6 jarmrivel, a
sziiks6ges berendez6sekkel, eszkdzdkkel @. . g. (1) a.)
- olyan, a tulajdon6ban, kezelds6ben vagy hat6lyos szerz6d6ssel a b6rlem6ny6ben 16v6,
hat6sdgilag enged6lyezett telephellyel, amely alkalmas a klzszolgiitatis v6gz6s6hez
sziiks6ges jdrmiivek, g6pek, berendez6sek 6s eszkdz6k t6rol6sara, valamint azok
tis^ithsixa, fert6tlenit6s6re engeddllyel rendelkez6 vrillaikoz6ssal kdtdtt szerz6ddssel, (R.
4. S. (1) b.)
- olyan felszerel6sekkel 6s eszkdz<ikkel, amelyek a kdzszolg6.ltat6s el16t6sa sordn
esetlegesen keletkez6 kdmyezeti karok azonnali beavatkozast ig6ny16 elh6rit6sahoz
sziiks6gesek, G. a. $. (1) c.)
- a k6zszolgitltatds ellfitisi.JiLoz sziiks6ges l6tsz6rnt - kdztisztasdgi munkagdp- 6s
jarmtkezeli5 telepiildstisztas6gi szippant6 g6pkezel6 szakk6pesit6ssel rendelkez6
szakemberrel (R.4. $.(1 )d.),

- a

nytlvintaft6si, informrici6s, valamint adatkezel6si 6s adatszolgaltatasi rendszer

I5trehoz{sihoz 6s folyamatos miik6dtet6sdhez sziiks6ges felt6telekkel (R. 4. $. (1) d.).

A pfllydnatnak

-

adatokkal

6s

leirdsokkal al tflmasztott m6don

- A kdzszolgdltatds ell6tdsanak m6djrira 6s szervez6s6re,
- a klzszolgtrltat{s teljesit6se soriin alkalmazn
-

-

tartalmaznia kell:

teNezetl j6rmiivekre, gdpeke,

felszerel6sekre, eszkdzdkre, berendez6sekre,
a kdzszolgiitatas teljesitds6hez alkalmazni tevezetl m6dszerekre, technol6gi6ka 6s
e1j ar6sokra,
ak6zszolgiltatSssal 6sszeftigg6 fejlesztdsek elv6gz6s6re,
akdzszolg(ltatris kdr6be tartoz6 tev6kenysdgek be1s6 e11en6rz6s6nek rendj6re,
a fogyaszt6i drdekek 6rvdnyesiil6s6nek 6s v6delm6nek biztositdkaira 6s m6dszereire,
a kbzszolgdltatds finanszirozirsinak feltdteleire, m6djrira 6s a kdzszolg6ltat6s dijfuak
meghati$ ozi$6r a, valamint beszed6s6nek m6dj 6ra,

- az

ig5'fflszolgalati 6s thjdkoztatisi, valamint

a

nyilv6ntartrisi, adatkezel6si

6s

adatszolgiltat|si rendszer miikddtet6s6re, valamint
a kdzszolg{ltatits v lgzdsdhez rendelkezdsre iili6 szakember 1 6tsz6mra
vonatkoz6 javaslatot.
A p6lytz6 tegyen aj 6nlatot a kdzszolgSkalfls dijara, mely magdba foglalja a szennyviz
begyiijt6s6nek, szirllitas{rek 6s a kijeldlt inlalmatlanit6 helyen val6 elhelyezdsdnek dij6t is
nett6 dsszegben, FVm3 egys6gnyi dijt6telben, k<ilts6ge1emz6s ajapj rin a Vgt 44tD $. (1)-(6)
bekezd6s6ben foglaltaknak megfelel6en klszitett dijkalkullci6val, figyelemmel a szippantott
szennyvizre vonatkoz6 rezsicsdkkentdsr6l, valamint egyes tdrv6nyeknek
tov6bbi
rezsicsdkkentdssel 6sszeftigg6 m6dosit6srlr6l s2616 2013.6vi CXIV. tdrv6ny el6illsaira is.

-

a

A prilydz6nak csatolnia kell:

- gazdasdgi titrsas6g, egy6ni c6g esetdn hiteles c6gkivonatot,
- egydni v6l1a1koz6 esetdn hiteles vallalkoz6i i.gazolvtnfi,
- a tev6kenys 69 vdgz6s6hez sztiks6ges hat6s6gi enged6lyek,
odldanv6t.

egy6b okiratok miisolati
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A pllydzSnak

-

a p:ily6zat

benyrijtisdval egridejiileg igazolnia kelln hogy:

rendelkezik a kdmyezetbiztons6gra, illetve ahavixia elhtnt6sra vonatkoz6 - a
feiiigyeletet e1l6t6 hat6s6g 6ltal j6v6hagyott - terwel,
megfelel a fentebb r6szletezett alkalmass6gi feltdteleknek,
a feliigyeietet e116t6 hat6s6gnril ak6zszolg6\tat6t bejelentettdk.

Tiibb aj:inlattev6 kiiziis ajrinlaft6tele eset6n a kiiztis ajfnlatot benyrijt6 ajrinlattev6knek
az ajflnlathoz csatoland6 szerz6d6siikben riigzfteniiik kell:

-

az egyiittrnilkdd6siik r6szletes szab6lyait, felt6teleit 6s biztosit6kait,

a k6pviseletiikben eljrir6 v6ilalkozris

megnevez6s6t 6s kdpviseleti mefitatalmaz1s1t,
valamint
az ajinlat tiLrgydtk5pez6 kdzszolgiiltat6si tev6kenys6gek egym6s k6z6tti megoszt6siit.

Kdzds ajanlat benyrijtrisa eset6n aj6nlattev6k je161j6k meg maguk k6zji.l azt a v6llalkoz6st,
amelyet - nyertess6grik eset6n - a telepiil6si dnkorm6nyzat kdzszolg6ltat6nak min6sft.

A pilyrizat be6rkez6s6nek hatrirideje:
2018. mrircius 9. napj6n 10.00 6ra

A pLlyiuat be6rkez6s6nek cime:
Balassagyarmati Kdzds Onkorm6nyz ati Hiv atal j e gy z6je
2660 Balassagyam at, FifLk6czi
12.
pSlyiaalot
A
z6t1 boritdkban kell benyujtani. A borit6kon szerepeljen a ,Nem k6zmiivel
dsszegyiijtdtt h{ztartdsi szennyviz begyiijt6se Balassagyarmat vitros kdzigazgat6si teriilet6n"
szdveg.

it

A pdlyrizatok felbontds6nak helye

6s

ideje:

2018. m6rcius 9. napjrin 10.00 6ra, Balassagyarmati Kdzds Onkormanyzati Hivatal tngyal6ja.
A pilyinatok elbir6l6sa a pilyiuatok felbont6srit kdvet6 els6 K6pvisel6testiileti iil{sen
tdrtdnik.

A kdpvisel6-testtilet fenntartj

aa

p

ilytzati eljinis eredm6nltelerurd nyilvdnitris6nak

j og6t.

Balassagyarmat, 2018 . jam6r 25 .
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