
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2017. december 14-én megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
317/2017. Kth. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
ellátására kiírt pályázat ajánlattételi felhívásának elfogadása 

 
H a t á r o z a t  

 
1.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja az I. 

sz. melléklet szerinti Ajánlattételi felhívás tervezetét a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására vonatkozásában. 

 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Fülöp Róbert 

polgármestert, hogy az I. sz. mellékletben lévő ajánlattételi felhívás tervezete alapján 
megindítsa a beszerzési eljárást, továbbá felhatalmazza, hogy az eljárás sikeres 
lefolytatásához szükséges nyilatkozatokat megtegye. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, 
Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
Fülöp Róbert sk.      Komlósné dr. Fekete Anikó sk. 

 
 
 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 

 

Kuris István László sk.     Vizkeleti Szabolcs sk. 
 

Kivonat hiteléül: 2017. december 14. 

 



 

 

Tisztelt Ajánlattevő! 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő (továbbiakban: ajánlatkérő) a hatályos 
Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések szabályzata alapján beszerzési eljárást 

kezdeményez a “ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó szolgáltatás elvégzése” tárgyban.  

 
Az ajánlatkérő megbízásából a beszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint 
tisztelettel felkérem.  

 

AJÁNLATKÉRÉSI FELHÍVÁS 

1./ Ajánlatkérő adatai: 
 

 Neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
Képviseli: Fülöp Róbert polgármester 

 Címe: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.  
 Telefonszáma: 77/523-100 
 E-mail: vfejlesztes@kiskunhalas.hu 
 
2./ Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet: 
            Piegelné dr. Csényi Magdolna Ügyvéd  
            6400 Kiskunhalas, Thúry J. u. 4/B. I. 4.  
            Telefonszáma: 77/429-811 
            E-mail: kozbeszerzes@jog-asz.eu  
 
3./ Az eljárás megnevezése:  

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szolgáltatás 
elvégzése 

 
4./ A beszerzés tárgya, mennyisége, műszaki, minőségi és teljesítési követelményei: 

4.1 szolgáltatás tárgya: 
Kiskunhalas város közigazgatási területén a szennyvízcsatorna hálózatba be nem 
kapcsolt ingatlanokon nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, 
elszállítása és ártalommentes elhelyezése a megrendeléstől számított 72 órán belül, a 
jogszabály előírások szerint. A közszolgáltatást igénybe vevők Kiskunhalas Város 
Önkormányzata rendeletében meghatározott díjjal számított szolgáltatás ellenértékét 
számla ellenében teljesítik a szerződésben meghatározott módon. 

 
4.2 szolgáltatási díjtétel: 
A díjat a pályázó ajánlatában határozza meg a 1995. évi LVII. törvény IX/A. 
fejezetében meghatározott kéttényezős díjmegállapítási szabályok szerint az alábbiak 
figyelembe vételével: 
Az ajánlattevő a 2018. évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó árak meghatározásakor legyen tekintettel arra, hogy 
amennyiben az alábbi pontokban közölt áraknál magasabb összeget ajánl meg, 
ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti: 

 
 



 

 

Kéttényezős díjmegállapítás, mely alapdíjból és ürítési díjból áll: 
 A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák    
- ürítési díj normál állapotú szennyvíz esetén legfeljebb: 

                                          lakossági bebocsátó : 1444,-Ft/m3 
                                                intézményi bebocsátó:1730,- Ft/m3 
                                                gazdálkodó szervezet bebocsátó: 2197,-Ft/m3 

- ürítési díj nehezen kezelhető szennyvíz esetén legfeljebb 
                                          lakossági bebocsátó : 2360,-Ft/m3 

                                                intézményi bebocsátó:2997,-Ft/m3 
                                                gazdálkodó szervezet bebocsátó:4397,-Ft/m3 

- alapdíj normál állapotú szennyvíz esetén legfeljebb:    
                                         lakossági bebocsátó : 319,-Ft /alkalom 

                                                intézményi bebocsátó:354,-Ft /alkalom 
                                                gazdálkodó szervezet bebocsátó:354,-Ft /alkalom 

- alapdíj nehezen kezelhető  szennyvíz esetén legfeljebb:    
                                          lakossági bebocsátó : 390,-Ft /alkalom 

                                                intézményi bebocsátó: 433,-Ft/alkalom 
                                                gazdálkodó szervezet bebocsátó: 433,-Ft/alkalom 
 
 
5./ A beszerzés eredményeként megkötendő szerződés típusa:  
     Szolgáltatási szerződés  
 
6./ Az eljárás fajtája: 
     Meghívásos pályáztatási eljárás.   

A pályázat kiírására nem közbeszerzés keretében, hanem ajánlatkérő Beszerzési 
Szabályzata alapján kerül sor.    

    
7./ Az ajánlatok bírálati, értékelési szempontja: 

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
 

8./ A teljesítés határideje, vagy a szerződés időtartama:  
Szerződéskötéstől számított 12 hónap  

 
9./ Ajánlattételi határidő (mely azonos az ajánlatok bontásának időpontjával)  
 
     2017. …………………..  
 
10./ A teljesítés helye:  

A begyűjtés és ürítés helye: 
Kiskunhalas Város közigazgatási területe. A begyűjtési területről  

- 2014. évben 16.055 m3,  
- 2015. évben 12.848 m3,  
- 2016. évben 7. 648 m3 nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz került 

beszállításra a városi szennyvíztisztító telepre. A város területén a következő 
években várhatóan csökken a szennyvíz mennyisége, tekintettel az elkészült 
szennyvízcsatorna hálózatra. 

  
11./ Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje, kapcsolattartó(k)    
            Helye: Piegelné Dr. Csényi Magdolna ügyvédi irodája 



 

 

             6400 Kiskunhalas, Thúry J. u. 4/B. 1. em. 4. 
 

Ajánlattételi határid ő:  …………………….. 

Szerződéskötés várható időpontja:  …………………..  

 
 
 
12. Kapcsolattartó: 
                Műszaki tartalommal kapcsolatos kérdésekben:  
                Név: Baics Tamás  
                Telefon: 77/523-151 
                e-mail: baics.t@kiskunhalas.hu 
 
                A pályázati eljárással kapcsolatban:  
                Név: Piegelné dr. Csényi Magdolna Ügyvéd 
                Telefon: 77/429-811, 36.70/510-37-77  
                e-mail: kozbeszerzes@jog-asz.eu  
 
13. A versenyeztetés kommunikációjának meghatározása:  

       Az eljárás során a kommunikáció, a tájékoztatás megadása írásban, kizárólag e- mailen 
történik.  

       Az Ajánlatkérő az általa az eljárás bármely szakaszában az Ajánlattevő által megjelölt 
kapcsolattartó személy(ek) e-mail címére küldött bármilyen üzenetet, dokumentumot a 
sikeres elküldés pillanatában az Ajánlattevő illetőleg valamennyi közös Ajánlattevő 
részére joghatályosan kézbesítettnek tekinti. 

Amennyiben a dokumentáció előírásai ellenére az Ajánlattevő olyan e-mail 
elérhetőséget ad meg, amely valamely, a fogadó (ajánlattevői) oldal hibája miatt nem 
érhető el, vagy a készülék nem képes a küldendő üzenet fogadására az Ajánlattevő 
jogszerűen nem kifogásolhatja a kézbesítés ezen eltérő formáját és időbeliségét. 
 

14. Ajánlattevő többváltozatú ajánlatot nem tehet. 
 
15. Jogfenntartás:  

Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül 
eredménytelenné nyilvánítsa.  

 
16. Alkalmassági követelmények: 

Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő) alkalmatlan ha:  

- nem rendelkezik a közszolgáltatás ellátásához szükséges környezetvédelmi hatósági 

engedéllyel 

- nem rendelkezik legalább 1 db a közszolgáltatás ellátásához szükséges, érvényes 
forgalmi engedéllyel ellátott gépjárművel 

Igazolás módja: 
- hatósági engedély másolatának csatolása 
- forgalmi engedély másolatának csatolása 

        



 

 

17. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.  
                              
18. Üzleti titok:  
 

Ajánlattevő az ajánlatában – kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben – közölt 
üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, azonban az Ajánlattevő nevének, 
címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek információnak a 
nyilvánosságra hozatalát, amely értékelésre  kerül nem tilthatja meg. 

 
19. Egyéb:  

- Az eljárás lefolytatása az Ajánlatkérő hatályos Közbeszerzési értékhatár alatti 
Beszerzések Szabályzata alapján történik.  

- Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötéstől visszalép, Ajánlatkérő a 
második legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevővel erre irányuló döntése 
alapján a szerződést megkötheti. 

- A postán benyújtott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti határidőre 
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül, az 
ajánlat illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő 
kockázat az ajánlattevőt terheli. 

- Az ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát 
/aláírás – mintáját/ (továbbiakban: címpéldány). A címpéldány lehet másolat is, 
a kiállítás dátuma nincs határidőhöz kötve. Amennyiben az ajánlatot a 
képviseletre jogosult személy meghatalmazása alapján más személy látja el 
kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű 
magánokirat szükséges. 

- Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték lehetőségével nem él. 

- Az eljárás pénzneme: HUF        
 

20. Kizáró okok:           

  Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki 

- végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről 
szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási 
eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga 
szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 
hasonló helyzetben van; 

- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási 
járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az 
ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, 
kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

Igazolás módja: Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges, hogy nem áll a fenti kizáró 
okok hatálya alatt. 

 



 

 

21. Az ajánlatok beadása: 
Az ajánlatot papír alapon 1 eredeti példányban írásban, zártan kell benyújtani az 
ajánlattételi határidő lejártáig. 

Az ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében kiegészítő felvilágosítást kérhet. 

 

       Az ajánlatok formája és aláírása: 

Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, 
vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, 
illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. 

Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a 
végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan 
személynek, vagy személyeknek. 

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást 
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 
módosításnál is kézjeggyel kell ellátnia. 

 
22. Az ajánlatok felbontása:  

Bonyolító az ajánlatok bontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kezdi 
meg. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat 
felbontásra nem kerül.  

Az ajánlatok bontásán jelen vannak az ajánlatkérő részéről érintett személyek és - 
ajánlatkérői döntésétől függően – meghívott személyek. 

Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül a pályázók neve, címe, valamint 
megajánlott ár. A Bontási eljárás eredményéről jegyzőkönyv készül, mely 
jegyzőkönyvet bonyolító az ajánlattevőknek e-mailen a bontást követően megküld. 

 

23. Költségviselés:   
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 
ajánlattevőt terheli, az eljárás eredményétől függetlenül. Az ajánlattevők ajánlataikat 
saját kockázatukra készítik el.  
 

24. Ajánlati kötöttség minimális időtartama: 
A szerződéskötésig tart. 

 
25. Eredményhirdetés: 

Ajánlatkérő külön eredményhirdetést nem tart, nyertes ajánlattevőt e-mailen értesíti az 
eljárás eredményéről, s a szerződéskötés idejéről és módjáról.  
 

26. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok:  
a) Felolvasólap 



 

 

b) Információs adatlap 
c) Nyilatkozat, hogy az előírt dokumentum a céginformációs szolgálat honlapján 

megismerhető 
d) Aláírási címpéldány 
e) Nyilatkozat a kizáró okokról 
f) Alkalmasság igazolása (hatósági engedély másolatának csatolása, forgalmi engedély 

másolatának csatolása 
 
Az ajánlati felhívás megküldésének napja: ………………. 
 

Fülöp Róbert  

polgármester megbízásából  

 

__________________________ 

Piegelné dr. Csényi Magdolna  

ügyvéd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. sz. melléklet 
 

 

Felolvasólap 
 
A pályázó adatai: 

 

Név  

Cím  

 
 

Tárgy: “ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
szolgáltatás elvégzése”    
 
Ajánlat legfontosabb tartalmi elemei: 
 
Egyösszegű nettó ajánlat ár___________________________ Ft 
 
(Egyösszegű nettó ajánlati ár kiszámítása: 

ürítési díj normál állapotú szennyvíz (lakossági bebocsátó  ……..Ft/m3 + intézményi 
bebocsátó:……………….,- Ft/m3 +  gazdálkodó szervezet bebocsátó: ……………Ft/m3) 
+ ürítési díj nehezen kezelhető szennyvíz (lakossági bebocsátó  ……..Ft/m3 + 
intézményi bebocsátó:……………….,- Ft/m3 +  gazdálkodó szervezet bebocsátó: 
……………Ft/m3) + alapdíj normál állapotú szennyvíz esetén (lakossági bebocsátó  
……..Ft/m3 + intézményi bebocsátó:……………….,- Ft/m3 +  gazdálkodó szervezet 
bebocsátó: ……………Ft/m3) + alapdíj nehezen kezelhető  szennyvíz esetén (lakossági 
bebocsátó  ……..Ft/m3 + intézményi bebocsátó:……………….,- Ft/m3 +  gazdálkodó 
szervezet bebocsátó: ……………Ft/m3)  

 
 
Kelt: __________, 2017. ________________  ______ 
 
 
 
 

_______________________________ 
cégszerő aláírás  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

2. sz. melléklet 

 

Információs adatlap 
 
Ajánlattevő* 
Neve: 
 

 

Címe: 
 

 

Székhelye: 
 

 

Telefonszáma:  
  
E-mail:  
WEB lap:  
Vezető tisztségviselő neve: 

Címe: 
Telefonszáma 
E-mail: 

 

Kapcsolattartásra kijelölt személy: 
Neve: 
Címe: 
Telefonszáma: 
E-mail: 

 

Adószám:  

Számlavezető pénzintézet  

Nyertességünk esetén a szerződésbe kerülő 
bankszámlaszám: 

 

 
 
 
………………………., 2017. …………………….hó…….nap 
 
 
 
 …………………………………………. 

                        
                  cégszerű aláírása 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
3.sz. melléklet 

 
Nyilatkozat, hogy az előírt dokumentum  

a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető 
 
 
 
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője  

 

nyilatkozom, 
 
hogy az ajánlattételi felhívásban előírtak szerint cégünk eredmény-kimutatása a 

céginformációs szolgálta honlapján megismerhető. 

 

 

 
Kelt: ________________________, 2017. ___________________ 

 
 
 
 

............................................. 
cégszerű aláírás 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
4.sz. melléklet 

 
 

Kizáró okokról szóló nyilatkozat 
 
 

Alulírott …………………….., mint a(z) ……………………... (Ajánlattevő) nevében 
kötelezettségvállalásra feljogosított vezető kijelentem, hogy cégünk  
 

nem tartozik 
 
az alábbi kizáró okok hatálya alá: 
 

-  végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről 
szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási 
eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga 
szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 
hasonló helyzetben van; 

- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási 
járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az 
ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, 
kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

 
 
 
Dátum: ………………………. 

 
 
 
 

_____________________________________________ 
cégszerű aláírás 

 
 

 

 
 

 
 


