PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Vatta Községben kéményseprĘ-ipari tevékenység
közszolgáltatójának kiválasztására

Vatta község KépviselĘ-testülete a kéményseprĘ-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC.
törvény 3. § (1) bekezdése alapján Vatta község közigazgatási területén kéményseprĘ-ipari
közszolgáltatás ellátására nyilvános pályázatot ír ki.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 14.
A pályázó feladata:
Vatta község közigazgatási területén a kéményseprĘ-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi
XC. törvény és a kötelezĘ kéményseprĘ-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének
szabályozásáról szóló 14/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelete szerinti kötelezĘ
kéményseprĘ-ipari közszolgáltatás teljes körĦ ellátása.
A pályázat és a tevékenység feltételei:
- a tevékenység kezdete: 2015. január 1.
- a kiíró a közszolgáltatási szerzĘdést határozott idĘtartamra, 5 évre köti.
Pályázó lehet:
- érvényes cégbejegyzéssel vagy vállalkozó igazolvánnyal rendelkezĘ szolgáltató, aki az
alábbi feltételeknek együttesen megfelel:
- büntetlen elĘéletĦ,
- van olyan telephelye, amely alkalmas ügyfélfogadásra, a szükséges berendezések, eszközök
tárolására,
- rendelkezik a biztonságos és szakszerĦ feladatellátáshoz szükséges szakember létszámmal a
közszolgáltatási szerzĘdés teljes tartama alatt is,
- a gazdasági társaság alkalmazottja vagy az egyéni vállalkozó kéményseprĘmester
képesítéssel rendelkezik
- kötelezi magát a jogszabály szerinti nyilvántartás kialakítására és folyamatos kezelésére
A pályázó a szakmai alkalmasság igazolása érdekében pályázatában köteles nyilatkozni:
- referenciák,
- dolgozók szakmai felkészültsége, létszám,
- mĦszaki, technikai felszereltség megléte,
- ügyfélszolgálati rend,
- nyilvántartási rendszer bemutatás vonatkozásában.
A pályázatnak tartalmaznia kell:


- az önkormányzattal kötendĘ szerzĘdés tervezetet,
- az elsĘ szolgáltatási évre vonatkozó díj javaslatot, annak kalkulációjával együtt,
- a pályázó köteles a pályázati anyaghoz csatolni 3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, vagy
a vállalkozói igazolvány hiteles másolatát.
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A pályázati eljárásban hiánypótlásra nincs lehetĘség.
A pályázat benyújtásának helye:
A pályázatokat lezárt borítékban kell eljuttatni a Vatta Község Önkormányzata, Vatta,
Szemere Bertalan utca 20. szám alatti címére „Vatta község kéményseprĘ-ipari szolgáltatás
végzése” felirattal. A borítékon a pályázó nevét és címét nem kell feltüntetni.
Az ajánlatok bontására Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Vattai Kirendeltségén
Vatta, Szemere Bertalan utca 20.) 2014. július 18. kerül sor, mely nyilvános.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 25.
Bírálati szempontok:
- Alkalmasság esetén a legalacsonyabb díj javaslat.
Vatta, 2014. június 17.

Korán István Attila
Polgármester

Kiss Zoltán
jegyzĘ
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