BESZERZÉSI FELHÍVÁS
A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata
közzétevő intézmény
Címe:
2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.
Email: muszak@zsambek.hu
Telefon: 06-23-565-610 Fax: 06-23-565-629
Kapcsolattartó
Fischer Benjámin
A beszerzés tárgya, mennyisége, műszaki-és minőségi követelményei:
nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtése, elszállítása, kezelése közszolgáltatási
szerződés keretében
A teljesítés helye: Zsámbék Város közigazgatási területe
Az ajánlatok értékelésének szempontja: a megadott ajánlati érték
A beszerzés elvárt tartalma: szennyvíz begyűjtése közszolgáltatási szerződés keretein belül
A közszolgáltatással érintett háztartások becsült száma: 76 db
A közszolgáltatás becsült mennyisége: 1269 m3/év
A szolgáltatás/termék biztosításának elvárt időtartama/időpontja:
a szerződés megkötésétől számított 5 év
Az ajánlatok benyújtásának helye, határideje: 2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4.
Személyesen: 2019. augusztus 30.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
a közszolgáltatás ellenértékét a szolgáltatóval megkötött szerződés alapján a szolgáltatást
igénybevevő fizeti meg.
A helyszín megtekinthetőségének időpontja:
bármikor
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2019. szeptember 20.
Egyéb információk: 1./Az ajánlatokat a jelen beszerzési felhívás melléklete szerinti
formanyomtatvány és mellékleteinek benyújtásával papíralapon kell benyújtani.
3./ Az ártalmatlanítási átadási pont megjelölése
4./Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy a beszerzési felhívást a szerződéskötés
tervezett időpontjáig visszavonhatja.
5./ Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt
terheli. Ajánlattevő az ajánlat kidolgozásáért és az ajánlattétellel kapcsolatban más jogcímen
sem igényelhet térítést az ajánlatkérőtől, abban az esetben sem, ha az ajánlatkérő bármilyen
okból eredménytelenné nyilvánítja az eljárást.
6./Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével, visszalépése esetén, az eredményhirdetéskor a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést.
7./ Az ajánlattevő az egyes részfeladatok elvégzésére társvállalkozó munkáját is igénybe veheti.

AJÁNLAT A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ
BEGYŰJTÉSÉRE, ELSZÁLLÍTÁSÁRA ÉS ELHELYEZÉSÉRE TÁRGYÚ
BESZERZÉSI FELHÍVÁSRA
Az ajánlattevő neve:
Cégjegyzékszám/vállalkozói engedély száma:
Székhelye:
Email:
Kapcsolattartó:
Az ajánlat részletes tartalma:

Telefon:

Az ajánlat nettó értéke:

Az ajánlat bruttó értéke:

Fax:

Egyéb információk:
Az ajánlatot tevő vállalkozásnak rendelkeznie kell a jogszabályban előírt valamennyi hatósági
engedéllyel. Az ajánlatkérő a leendő közszolgáltató részére vízügyi engedéllyel rendelkező
átadási helyet biztosítani nem tud, erről az ajánlattevőnek kell gondoskodnia.
Az ajánlattevőnek kötelező kéttényezős díjmegállapítást alkalmazni az ajánlati ár meghatározása
során, mely 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 amortizációs és a
szükséges felújítás fedezetét, az ürítési díj a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
mennyiségétől függő költségeket, valamint a terület felhasználási egységétől függő költségeket
tartalmazza.
Mellékletek:

- részletes és tételes díjkalkuláció
- a tevékenység végzésére vonatkozó engedélyek
- az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll
végelszámolás alatt, illetve ellene csőd vagy felszámolási eljárás
nincs folyamatban
- az ártalmatlanítási átadási pont helyének megjelölése
- az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy tárgyi
beszerzést érintően benyújtott ajánlata teljeskörű
- az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy tárgyi
beszerzéssel kapcsolatban pótmunka és pótköltség igénnyel nem
él
- átláthatósági nyilatkozat

Dátum:
Aláírás, bélyegző

