Zöld utat kapott a beruházás!
Az előzetes minőségbiztosítási folyamat lezárásához érkeztünk és
örömmel értesítjük az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy a régóta
várt döntés megszületett!
A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály 2013. július 18-án kiállította
TÁMOGATÓ minőségellenőrzési tanúsítványát, mely értelmében a
kivitelezési – vagyis a konkrét csatornázási munkálatokat végző
vállalkozó kiválasztására vonatkozó - tender dokumentáció a
jogszabályi előírásoknak és az Európai Unió elvárásainak megfelel.
Mindez azt jelenti, hogy megkezdődhet a kivitelezési közbeszerzési
eljárás!
2013. július 26-án összeült az RSD Parti Sáv Önkormányzati
Társulás és meghozta döntését a közbeszerzési eljárás
megindításáról. A közbeszerzés folyamata már a közbeszerzési
törvényben előírt határidőknek megfelelően, kiszámíthatóan zajlik.
A közbeszerzés lezárása előreláthatólag október végére várható.
A kiválasztott vállalkozó részletes ütemtervet fog készíteni a
csatornázás konkrét menetéről, melyről mindenkit értesíteni fogunk.
Ezután kezdődik meg a kiviteli tervek felülvizsgálata, ugyanis a jelenlegi
tervekben szereplő bekötéseket illetően változások következhettek be.
(pl. építményeket bonthattak el, vagy új épületeket emelhettek.)
A beruházás biztonságos, stabil alapokon nyugvó megvalósulását
egyrészről a 2011. szeptembere óta életben levő Uniós Támogatási
Szerződés biztosítja. A most lezárult minőségellenőrzési folyamat
tanúsítja, hogy a csatornázáshoz szükséges anyagi erőforrások 2/3-át
(73%-át) jelentő Uniós támogatás igénybevételéhez szükséges
előírásoknak
eleget
tettünk,
tehát
nagy
valószínűséggel
zökkenőmentesen fog zajlani a forrás lehívása.
A stabilitást másik részről az érintett lakosság által befizetett önerő
képezi, mely jelenleg már meghaladja a 765 millió Forintot! A
kimutatások szerint az érintettek mintegy 84%-a valamely fizetési
módozatnak megfelelően már fizeti az érdekeltségi hozzájárulást.

Köszönjük a projekt megvalósulása érdekében tanúsított
jogkövető és egyben környezetbarát, támogató hozzáállásukat!
A fennmaradó 16%-ot jelentő ingatlantulajdonostól - az RSD Víziközmű
Társulat Alapszabályának rendelkezése szerint - amennyiben nem
kezdik meg a befizetéseket, fizetési felszólításokat követően adók
módjára, köztartozásként fogják a helyileg illetékes jegyzők az összeget
beszedni.
Több fórumon is felteszik a kérdést, hogy miért van szükség az önerő
befizetésére, ha még nem látják a munkagépeket a Duna-partokon?
Azáltal, hogy az önerő jelentős része már rendelkezésre áll az RSD
Víziközmű Társulat bankszámláján az Unió felé benyújtásra kerülő első
vállalkozói számlák kifizetése megalapozott. Az Unió ugyanis csak
abban az esetben utalja a támogatást amennyiben a lakossági
önrészt minden egyes számla esetében fel tudja mutatni a
projekt Kedvezményezettje, az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás,
aki az önrész finanszírozója, a RSD Víziközmű Társulat révén tudja ezt
megtenni. Ezért fontos, hogy a Társulat tagjai folyamatosan teljesítsék
vállalt kötelezettségeiket.
A befizetések biztonságban vannak. A Bankszámláról önrész kizárólag
műszaki ellenőri jóváhagyással, valamint a projekt felett őrködő állami
felügyeleti szerv ellenjegyzése mellett lesz kiutalható.
A projekt megvalósulását sem a támogatási szerződés összegszerűsége,
sem véghatárideje nem veszélyezteti. A közbeszerzési eljárás
lezárásával, a kivitelezői szerződés aláírásával egyidejűleg kerül
meghatározásra a beruházás véghatárideje. A támogatási szerződés
módosításával a lakossági önrész nem változik, pótbefizetésre nem
kerülhet sor. Az esetleges többletköltségeket, és a határidő
eltolódásából adódó veszteségeket a Támogató Szervezet viseli.
Összességében elmondható, hogy a csatornázás újabb lendületet
vett, már nem kell hosszú ideig várni a konkrét munkálatok
megkezdéséig! Páratlan beruházás megvalósulásának előszobájában
vagyunk, hiszen Uniós forrásból mindössze 30%-nyi önrész
megfizetésével üdülőterületi csatornázás részesei lehetünk!

Már nem sok van hátra és ismét fellélegezhet a Ráckevei-Soroksári
Duna-ág, és a szennyeződések helyett a megtisztult víz, a gazdag
növény- és állatvilág és a megőrzött páratlan természeti értékek várják
a kikapcsolódni vágyókat a Duna parton.
Köszönjük a hosszan tartó előkészítő időszak
kitartásukat, türelmüket, és együttműködésüket!

során

tanúsított

A beruházás előrehaladásáról szóló friss hírekért látogassa rendszeresen
a www.rsdpartisav.hu, és a www.rsdvt.hu honlapot!
Iratkozzon fel hírlevélre a honlapon keresztül vagy az
info@rsdpartisav.hu mail címen!
Kapcsolat:
Ügyfélszolgálati zöld szám: 06-20-339-9064

Az érdekeltségi hozzájárulások
befizetését illetően
RSD Víziközmű Társulat
ügyfélszolgálat
Szabó Ildikó: 06-24-999-240
Lak Gergely: 06-20-971-5250
E-mail: info@rsdvt.hu
www.rsdvt.hu
Személyes ügyintézés:
H-Sze-P: 8.00-12.00
(időponttal kapcsolatosan kérem
hívjon minket)
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