„Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatási tevékenység ellátása” tárgyú,
közbeszerzési értékhatár alatti tárgyalásos eljáráshoz

Felolvasólap
Ajánlattevő neve, székhelye:

1.

Ajánlattevő felelős képviselője (neve, beosztása):

Ajánlattevő egyéb adatai:
telefon:

mobil:

fax:

e-mail:

adószám:

bankszámlaszám:

2.

Az ellenszolgáltatás összege:

Kijelentjük, hogy amennyiben az eljárás során, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a
szerződést összességében a következő ellenszolgáltatásért teljesítjük:
Munka megnevezése

alapdíj nettó ürítési
díj
összege
nettó összege
(Ft/m3)
(Ft/m3)

Nem közművel összegyűjtött háztartási természetes
személy
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó ingatlantulajdonos esetén
közszolgáltatási tevékenység ellátása
nem természetes személy
ingatlantulajdonos esetén
Ajánlatomhoz a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/D. §-a alapján mellékelem, a
44/D § (1)–(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően készített költségelemzés szerinti
díjkalkulációt.
3. Ajánlatomhoz csatolom az alábbi alkalmassági követelményeket igazoló okiratokat:
Alkalmassági követelmények:
A pályázónak legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésekor rendelkeznie kell:
• A közszolgáltatás ellátásához szükséges – legalább telefon alapú –ügyfélszolgálattal és
ügyeleti rendszerrel.
• A közszolgáltatás ellátásához szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező járművekkel,
gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel.
• 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.
• Olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során esetlegesen
keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek.
• A közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú - köztisztasági munkagép- és járműkezelő
településtisztasági szippantógép-kezelő szakképesítéssel rendelkező – szakemberrel.
• A nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer
létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel.
Az ajánlatomhoz- adatokkal és leírásokkal alátámasztott módon – mellékelem a következőket:
• A közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére,
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•

•

a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, gépekre,
felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre,
• a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és
eljárásokra,
• a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére,
• a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére,
• a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire,
• a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának
meghatározására, valamint beszedésének módjára,
• az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és
adatszolgáltatási rendszer működtetésére, valamint
a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakemberek létszámára vonatkozó javaslatot.

Kelt: ……………………………………., 2020. „………….….”
………………………………..
Ajánlattevő cégszerű aláírása

