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Tisztelt Pályázó!
Tájékoztatjuk, hogy az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási
Program című, KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 jelű pályázatának tartalmi
ellenőrzését megkezdtük.
A pályázat értékeléséhez szükséges információ pályázatában nem egyértelmű, ezért az
alábbi adatok, dokumentumok, kiegészítések, pontosítások szükségesek:

Hiányosságok

1. Kérjük, mutassa be, hogy az RMT 121. oldalán szereplő 221
gyűjtőpont pontosan milyen létesítményeket takar a 20. táblázatban
szereplő, jelenleg üzemelő 2 gyűjtőudvar és 209 gyűjtősziget mellett!
2. Kérjük, indokolja, miért olyan magas a tervezett válogatási maradék
arány, miközben a projektterületen már működik a szelektív gyűjtés
(30/A táblázat, 2016-ban 931 tonna, válogató műben kezelt mennyiség:
7203 tonna, arány: 12,9 %)!
3. Az RMT egyes fejezetei szerint ''1 db 8.500 tonna/év kapacitású
válogatómű telepítése szükséges a hulladék súlypontja szerinti
helyszínen''. Kérjük, igazolja, hogy a tervezett 7.500 t/év kapacitású
válogatómű megfelel a célkitűzések eléréséhez!
4. Eltérő értékek találhatóak az ''A'' változatot bemutató fejezet,
válogatóban kezelt hulladékmennyiségek értékek (RMT 4.4.1.2 beszúrt
táblázat) és a kiválasztott változatnál a válogatóban kezelt
hulladékmennyiségek (RMT 5.1.1.1) értékei között. Kérjük, indokolja az
eltérést! Kérjük, mutassa be, hogy a begyűjtésre tervezett, szelektíven
gyűjtött hulladékmennyiségek kezelését a két válogató kapacitása
biztosítja!
5. Kérjük, ismertesse, milyen fejlesztésekkel és milyen forrásokból

Megjegyzés,
egyéb
útmutatás

biztosítja az RMT szerint válogatóműnek nem minősülő harasztifalui és
kőszegi létesítményekkel 2000 tonna hulladék korszerű kezelését!
6. A ''B'' változatban 14.560 db házi komposztálót említ, az RMT 29/B
táblázatában viszont 27.500 db szerepel. Hasonlóan a 29/C táblázatnál,
miközben a szöveges rész 15.153 db-ot említ. Kérjük, indokolja az
eltérést!
7. A házhoz menő gyűjtés részeként biohulladék is begyűjtésre kerül az
RMT 4.4.1.1 fejezete szerint, a 31/A táblázat szerint több mint
kétszeresére fut fel a begyűjtendő mennyiség. Kérjük, részletesen
mutassa be, milyen eszközökkel (szállító jármű, edényzet), milyen
gyűjtési rendszerben tervezi ezt a gyűjtési formát megvalósítani?
8. Kérjük, mutassa be, milyen módon, milyen eszközökkel valósítja meg
az intézményi zöldhulladék begyűjtését a tervezett ütemben?
9. Kérjük, mutassa be a gyűjtőudvarok tervezői költségbecslésében a
hulladékgyűjtő konténerek beszerzése és elhelyezése soron beállított
13.080.000 Ft műszaki tartalmát?
10. Kérjük, indokolja, miért kell a körmendi gyűjtőudvarnál 5.000.000
Ft-ért elbontani a meglévő utat?
11. Kérjük, magyarázza meg, miért kerül a szentgotthárdi udvarnál
5.000.000 Ft-ba a belső villamos szerelés, térvilágítás?
12. Kérjük, mutassa be, mit takarnak az udvaroknál szerepeltetett
egyéb soron beállított költségek (3.150.000 Ft)?
13. Kérjük, számításokkal mutassa be az egyes udvaroknál betervezett
alapozási többletköltség indokoltságát!
14. Kérjük, mutassa be, hogyan képzelték el az új 80 db gyűjtősziget
működtetését (gyűjtőjáratok szervezése) a meglévő 209 mellet, egy új,
de esetleg külön közszolgáltatás részeként?
15. Kérjük, indokolja, miért ilyen alacsony a hulladékgyűjtő udvarok
tervezett fajlagos kihasználtsága (2020-ban 57,1 tonna/év)?
16. Kérjük, nyújtsa be táblázatos formában a települések
térkategóriánkénti besorolását (TEKTT lista)!
17. Kérjük, hogy mutassa be a fenntarthatósági vizsgálatokat mind a
teljes rendszerre vonatkozóan, mind pedig a különbözetre vonatkozóan!
18. Kérjük, hogy mutassa be a fenntarthatósági vizsgálatokat, 2%, 5%,
illetve 10%-os nemfizetés mellett is!

19. Kérjük, hogy részletesen mutassa be lakossági és intézményi
díjpolitikáját és a fizetőképességi vizsgálatokat a következő szempontok
figyelembevételével:
- a bevételeket háztartásokra, vagy az ott kihelyezett edényzet
méretére vonatkozóan állapítsa meg!
- a jövedelembecslést településenként tegye meg és mutassa be!
- a díjterhelésre vonatkozó táblázatokat nem egységesen átlagolva,
lakosonként, hanem a települési jövedelembecslés alapján,
településenként, háztartásokra vetítve szükséges bemutatni!
20. Kérjük, hogy maximum 1%-os évi reálbér-növekedéssel számoljon!
21. Kérjük, hogy a 27 %-os ÁFA kulcsot alkalmazzák a fizetőképességi
vizsgálatok során!
22. Kérjük ismertesse, hogy a közgazdasági haszonelemek között
működési bevétel miért került figyelembe vételre!
23. Kérjük indokolja, hogy miért számol a munkabéreknél 60%-os
járulékfizetéssel! Kérjük javítsa modelljét úgy, hogy az megfeleljen a
jelenlegi szabályoknak!
24. Kérjük, hogy mutassa be a teljes rendszerre (nulla verzió +
fejlesztés) vonatkozó számításokat!

Kérjük, hogy a fent jelölt, pontosítást igénylő adatokat, információkat 5 napon belül
megküldeni szíveskedjék. Tájékoztatjuk, hogy jelen határidő az értesítés Pályázó
Tájékoztató felületen történő első megtekintését, tehát a kézhezvételt követő naptól
veszi kezdetét.
A válaszként elkészített és kinyomtatott, cégszerűen aláírt dokumentumot szkennelt
formában a Pályázó Tájékoztató Felület „Tisztázó kérdések” funkcióján keresztül küldje
meg. Felhívjuk figyelmét, hogy a határidő akkor tekinthető betartottnak, ha a beadvány
a fent megjelölt határidőn belül megküldésre kerül.
Kérjük, tüntesse fel minden egyes benyújtott dokumentumon a pályázati azonosító jelét:
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001
Amennyiben a fentebb részletezett kiegészítések határidőn túl kerülnek benyújtásra,
ezeket a tartalmi értékelés során nem áll módunkban figyelembe venni.
A tisztázó kérdéssel kapcsolatban további felvilágosítás és információ kizárólag az
alábbi elérhetőségeken kérhető:
Telefon:
Email:

+36 1/802-4390
ugyfelszolgalat@energiakozpont.hu

Ügyfélszolgálati idő:

Hétfő-csütörtök: 08:00-16:30

Tisztelettel:

EK Kft. - Energia Központ Nonprofit Kft.

