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Város Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. január 25-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat versenyeztetési eljárás lefolytatására a nem
háztartási

szennyvízbegyűjtésére

Előterjesztő:

közművel

vonatkozó közszolgáltatás ellátása érdekében

Dr. Gémesi György polgármester
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Tisztelt Képviselő-testület!
Gödöllő Város Önkormányzata a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 4. §

(2) bekezdés d) pontjában meghatározott kötelezettségének eleget téve gondoskodott a
településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről, a Képviselő
testület 45/2016. (III. 16.) számú határozata alapján szerződést kötött a versenyeztetési eljárás
nyertesével, Szepesi Zoltán Tibor egyéni vállalkozóval (továbbiakban: Közszolgáltató). A
közszolgáltatási szerződés 2 éves határozott időtartamú, 2018. március 29-én hatályát veszti.
Annak érdekében, hogy a kötelező önkormányzati feladatunknak továbbra is eleget tudjunk
tenni, javaslom a következő 3 éves időszakra versenyeztetési eljárás megindítását. A jelenlegi
szolgáltató szakmai beszámolójában szereplő adatok alapján a tárgyi szolgáltatási koncesszió
becsült értéke meg sem közelíti a közbeszerzési törvényben rögzített harminc millió forintos
értékhatárt, így közbeszerzési eljárás lefolytatása nem szükséges, az eljárást a 2013. évi V.
törvény (Ptk.) XIV. fejezetében szabályozott versenyeztetési eljárásra vonatkozó előírások
szerint lehet lebonyolítani.
A pályázati felhívást célszerű megküldeni a jelenlegi szolgáltatónak, a környéken szolgáltatást
végző gazdasági szereplőknek, illetve a szennyvíztisztító telepet üzemeltető DMRV Zrt-nek.
A beérkezett ajánlatok összevetését és érvényességének megvizsgálását követően az érvényes
ajánlatok közül a közszolgáltatót Gödöllő Város Képviselő-testülete választja ki. Annak
érdekében, hogy a közszolgáltatás végzése folyamatosan működhessen, a pályázat elbírálására
legkésőbb a márciusi ülésen sort kell keríteni.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el!
Göd ö 11ő,2018. január
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Határozati javaslat
A Képviselő-testület a Polgári Törvénykönyv XIV. fejezete szerinti versenyeztetési eljárás
keretében választja ki a közszolgáltatót a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvízbegyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására, 2018. március 30-tól számított 3
éves határozott időtartamra és felhatalmazza a Polgármestert az eljárás megindítására.
Határidő
Felelős:

(az ajánlati felhívások kiküldésére): 2018. január 31.
dr. Gémesi György polgármester

