ELŐTERJESZTÉS
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 19-i ülésére
„Szajol Községi Önkormányzatának közigazgatási területén történő települési szilárd
hulladék rendszeres elszállítása”
tárgyában indult közbeszerzési eljárás eredményéről

Tisztelt Képviselő-testület!
Szajol Községi Önkormányzat a „Szajol Községi Önkormányzatának közigazgatási
területén történő települési szilárd hulladék rendszeres elszállítása (KÉ: 19808/2013)”
tárgyú közbeszerzési eljárást indított. Az eljárás a Kbt. Harmadik részében a 122.§ (4)
bekezdésben meghatározott, hirdetménnyel induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás. A
részvételi felhívás a Közbeszerzési Értesítő a 19808/2013 iktató számon jelent meg. A
részvételi jelentkezés határideje 2013. 11. 14. 10:00 óra volt. A dokumentációt átvevő
ajánlattevők száma:1 db. Beérkezett részvételi jelentkezések száma: 1 db.
Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtó ajánlattevő a Remondis Zrt. számára az
ajánlattételi felhívás 2013. 11. 22.-án került közvetlenül megküldésre. Az ajánlattétel a
megjelölt határidőre, 2013. 12. 09. 14:00 megtörtént.
Az ajánlat adatai:
1. Az ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Képviselő neve
Kapcsolattartó neve:
Telefonszáma:
Telefaxszáma:
E-mail címe:

Remondis Szolnok Zrt.
5000 Szolnok, József Attila út 85.
Papp László és Lits László ügyvezető igazgatók
Józsa Beatrix
56/511-450
56/343-198

jozsa.beatrix@remondis.hu

2. Ajánlat adatai:
Kompenzációs díj 2014. évre nettó: 1.117.232 Ft/hó.

Az Ajánlat a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentációban meghatározott
előírásoknak megfelel. A tárgyalásra az érvényes ajánlatot tevő Remondis Zrt. képviselőivel
került sor, képviseleti jogosultságukat igazolták.
Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban megjelölte, hogy a tárgyalások arra irányultak,
hogy az Ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. A tárgyalás több
fordulóban került lebonyolításra.
Az Ajánlattevő a 2. tárgyalási fordulóban az alábbi ajánlatot tette:
Ajánlat adatai:
Kompenzációs díj 2014. évre nettó: 1.115.000 Ft/hó.

Az Ajánlattevő az 1. fordulóban tett ajánlatát fenntartva tette meg ajánlatát, az ajánlat további
javítása hiányában a tárgyalás vezetője a tárgyalást 2013. 12. 12. 13:20 órakor lezárta, az
ajánlati kötöttség beállt.
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2. Megállapítások
Az eljárás értékelése
A közbeszerzési eljárásban ajánlattételre a Remondis Szolnok Zrt. jelentkezett, illetve tett
ajánlatot. Az ajánlat alapján a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint
megállapított, a közszolgáltatást igénybe vevők által fizetett díjakon felül az
önkormányzatnak havonta nettó 1.115.000 Ft, bruttó 1.416.050 Ft éves szinten bruttó
16.992.600 forintot kell a saját költségvetése terhére a közszolgáltató számára megfizetni.
Az Önkormányzat előzetesen bruttó 127.000 Ft/hó éves szinten 1.524.000 Ft díjat határozott
meg. A különbség 15.468.600.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdésének 19. pontja, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33.§ (1)
bekezdése szerint kötelező feladata. Az Ajánlattevő által megadott adatok alapján, amelyet
az ajánlatában bemutatott költségkalkuláció szerint – az előterjesztés 1. számú melléklete –
a közszolgáltatást igénybe vevők által fizetett díjak nem fedezik a hulladékszállítás
költségeit, ezért tartják szükségesnek a kompenzációs díjnak a tárgyaláson tett ajánlatnak
megfelelő megfizetését.
A kompenzációs díjat az Önkormányzat jelenlegi saját bevétele terhére kell elszámolni,
jelenleg erre a célra külön forrás nem áll rendelkezésre. Az előzetes információk szerint
várható pályázati lehetőség, de az erre vonatkozó végleges döntés, illetve a pályázati
lehetőségek még nem ismertek.
Az Önkormányzatnak a forrás biztosítása esetén a kötelezettségvállalást az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.§ (1). bekezdése és (4). bekezdése b) pontja alapján
kerülhet sor.
„(4) Az (5) bekezdésben foglaltak, valamint a 20. § (1) bekezdése alapján idegen
pénzeszközként nyilvántartott pénzeszközök terhére vállalt kötelezettségek kivételével több év,
vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra
b) az államháztartás önkormányzati alrendszerében az irányító szerv által megállapított,
ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási
előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a
kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítania kell.
A Bíráló Bizottság az Önkormányzat saját forrásai felhasználására és belső átcsoportosításra
vonatkozó javaslati hatáskörrel nem rendelkezik.
A közbeszerzési eljárás lezárására - figyelemmel a fentiekben foglaltakra – a Bíráló
Bizottság a Képviselő-testület számára alternatív javaslatot tesz:
„A” változat: Az Önkormányzat által előzetesen vállalt kötelezettség alapján az ajánlatban
foglalt kompenzációs díj teljesítésére anyagi fedezet nem áll rendelkezésre, így az eljárás a
Kbt. 76.§ c) pontja alapján eredménytelen. „c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében
legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel
- megfelelő ajánlatot;”

A Képviselő testület Felhatalmazza a Polgármestert az eljárás eredménye
kihirdetésének elrendelésére, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
37/A § szerinti eljárás megindítására.
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„B” változat: Az Önkormányzat a Remondis Zrt. által ajánlott bruttó 16.992.600 Ft összegű
kompenzációs díj megfizetését az alábbi feltételtől függően fogadja el:
- Az Önkormányzat az előzetesen bruttó 127.000 Ft/hó éves szinten 1.524.000 Ft díj
megfizetését vállalja.
- A 15.468.600 Ft összegű kompenzációs díj megfizetése erre célra biztosított központi
források terhére történhet.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Remondis Zrt. képviselőivel a
feltételek egyeztetésére és a fenti feltételtől függő szerződés aláírására, valamint az eljárás
eredményessége kihirdetésének elrendelésére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg az
alábbi határozatot:

Szajol Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2013. (XII. 19.) határozata
a Szajol Községi Önkormányzatának közigazgatási területén történő
települési szilárd hulladék rendszeres elszállítása tárgyában
a kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő határozatot hozza:
A Szajol Község Önkormányzatának közigazgatási területén történő települési szilárd
hulladék rendszeres elszállítása tárgyában az 59/2013. (VIII. 28.) számú határozatával
kiírt közbeszerzési eljárást a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján az alábbi
változatok közül:
A” változat: Az Önkormányzat által előzetesen vállalt kötelezettség alapján az ajánlatban
foglalt kompenzációs díj teljesítésére anyagi fedezet nem áll rendelkezésre, így az eljárás a
Kbt. 76.§ c) pontja alapján eredménytelen. „c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében
legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel
- megfelelő ajánlatot;”

A Képviselő testület Felhatalmazza a Polgármestert az eljárás eredménye
kihirdetésének elrendelésére, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
37/A § szerinti eljárás megindítására.
„B” változat: Az Önkormányzat a Remondis Zrt. által ajánlott bruttó 16.992.600 Ft összegű
kompenzációs díj megfizetését az alábbi feltételtől függően fogadja el:
- Az Önkormányzat az előzetesen bruttó 127.000 Ft/hó éves szinten 1.524.000 Ft díj
megfizetését vállalja.
- A 15.468.600 Ft összegű kompenzációs díj megfizetése erre célra biztosított központi
források terhére történhet.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Remondis Zrt. képviselőivel a
feltételek egyeztetésére és a fenti feltételtől függő szerződés aláírására, valamint az eljárás
eredményessége kihirdetésének elrendelésére.

a …………………. változatot fogadja el.
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Határidő: azonnal
Felelős: Szöllősi József polgármester
Értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai, Helyben
2. A közbeszerzési ajánlatot benyújtók
3. Dr. Mezei Imre közbeszerzési tanácsadó
4. Szajoli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja
5. Irattár

