MUTATÓ
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 1-jén megtartott
soron kívüli ülésének j egyzőkönyvéből.
Tár2y:
1.

Rendelet sz.
A „Szajol Községi Önkormányzatának közigazgatási területén
történő települési szilárd hulladék rendszeres elszállítása”
tárgyában a kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről

Határozat ~z.
16.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. április 1-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete soron kívüli
ülésén.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége
Jelen vannak: Szöllősi József polgármester, ‚ Berkesiné Csinger Gabriella, Kerékjártó Tibor,
Kovács Károly, Némethné Gerecs Judit k é p v i s e 1 ő k,
Dr. Bartók László jegyző,
Bernát Juliarma alpolgármester,Dr. Csúri Csaba bejelentéssel távol
Jegvzőkönyvvezető: Hegedűsné Bognár Ildikó
Szöllősi József polgármester úr köszönti a soron kívüli testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja az ülés határozatképességét, miszerint a megválasztott 7 fő képviselőből jelen
van5 fő.
A törvényes feltételek biztosítottak, az ülést megnyitja.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek javaslata plusz napirendi pont felvételére.
Nincs napirend felvételére javaslat.
Kéri, kézfeltartással jelezze, aki a kiküldött napirendi pont megvitatásával egyetért.
5 fő igen szavazat
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal egyetért és az alábbi
sorrendben tárgyalja meg a napirendet:
A soron kívüli ülés napirendje:
1. A „Szajol Községi Önkormányzatának közigazgatási területén történő települési
szilárd hulladék rendszeres elszállítása” tárgyában indult közbeszerzési eljárás
eredményéről
Előadó: Szöllősi József polgármester
1.! N a p 1 r e n d
A „Szajol Közsé2i Önkormányzatának közi~az2atási területén történő települési szilárd
huHadék rendszeres elszállítása” tár~yában indult közbeszerzési eljárás eredményéről
(Irásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: Újból előttünk van a napirend megvitatásra, az előterjesztésben részletesen
leírtuk az eddigi tapasztalatokat, tett intézkedéseket. A közbeszerzési bizottság javaslata
alapján készítettük el a határozati javaslatot, újból eredménytelennek nyilvánítjuk az
eljárásunkat. Van-e ezzel kapcsolatos kérdés, vélemény?
Amennyiben nincs, kérem, aki a határozati javaslatban megfogalmazottakkal egyetért,
kézfeltartással jelezze.
5 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2014. (IV. 1.) határozata
a „Szajol Községi Önkormányzatának közigazgatási területén történő
települési szilárd huHadék rendszeres elszáHítása”
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, a
Közbeszerzési Döntőbizottság D.560/ 13 /2013.számú határozata, illetve az előzetes
vitarendezés alapján lebonyolított közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
Az ajánlatban foglalt kompenzációs díj teljesítésére anyagi fedezet nem áll rendelkezésre, így
az eljárás a Kbt. 76.~ c) pontja alapján eredménytelen. A Képviselő testület
Felhatalmazza a Polgármestert az eljárás eredménye kihirdetésének elrendelésére,
valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37 A ~ szerinti eljárás
alkalmazására, új közbeszerzési eljárás kiirására.
Határidő: azonnal
Felelős: Szöllősi József polgármester
Értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai, Helyben
2. Dr. Mezei Imre közbeszerzési tanácsadó
3. Szajoli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja
4. Irattár
Szöllősi József: Soron kívüli ülésünket bezárom.
K.m.f.
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Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
soron kívüli üléséről
2014. április 1-jén
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Szajol Község Polgármesterétől
5081. Szajol, Rózsák tere 1.
Tel.fFax: 56/446-447.

MEGHÍVÓ
Értesítem, hogy Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

soron kívüli ülést tart
2014. áprilisi-jén (kedden)

15g00 órai kezdettel.

melyre ezúton tisztelettel
meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége
A soron kívüli ülés napirendje:
1. A „Szajol Községi Önkormányzatának közigazgatási területén történő települési szilárd
hulladék rendszeres elszállítása” tárgyában indult közbeszerzési eljárás eredményéről
Előadó: Szöllősi Józsefpolgármester

Szajol, 2014. március 26.
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Szajol Község Polgármesterétől
5081. Szajol, Rózsák tere 1.

ELŐTERJESZTÉS
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. április 1-jén tartandó ülésére

a „Szajol Községi Önkormányzatának közigazgatási területén történő
települési szilárd hulladék rendszeres elszáltítása”
tárgyában indult közbeszerzési eljárás eredményéről

Tisztelt Képviselő-testület!
1. Előzmények
Szajol Községi Önkormányzat a „Szajol Községi Önkormányzatának közigazgatási területén
történő települési szilárd hulladék rendszeres elszállítása (KB: 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 Ertesítőben 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.lAz ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Remondis Szolnok Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 5000 Szolnok, József Attila Út 85.
Képviselő neve
Papp László és Lits László ügyvezető igazgatók
~ Józsa Beatrix
Telefonszáma:
56/5 1 1-450
Telefaxszáma:
56/343-198
E-mail címe:
jozsa.beatrix(~remondis.hu
1.2Ajánlat 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 lebonyo lításra.
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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.
A Szajol Község Onkormányzatának 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 a Képviselő testület a
95/2013. (XII. 19.) számú határozatával a Kbt. 76.~ c) pontja alapján eredménytelennek
nyilvánította. A Képviselő testület felhatalmazta a Polgármestert az eljárás eredménye
kihirdetésének elrendelésére, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
37/A ~ szerinti eljárás megindítására. A jogszabály alapján a hulladék elszállítására a
Remondis Szolnok Zrt. került kijelölésre.

1.3 Jogorvoslati eljárás
A Remondis Szolnok Zrt. az eljárás ellen jogorvoslati eljárást kezdeményezett.
A Közbeszerzési Döntőbizottság, a „Szajol Községi Önkormányzatának közigazgatási
területén történő települési szilárd hulladék rendszeres elszállítása” tárgyú közbeszerzési
eljárása ellen az Onkormányzat által 2014. 01. 10-én kézhez vett D.560/4/2013 számú Végzése
megküldésével jogorvoslati eljárást indított, amelyben a D.560/ 13 !2013.számú határozatot
hozott. A határozatot az Onkormányzat 2014. február 05-én kapta meg.
A Döntőbizottság a Remondis Szolnok Zrt. (5500 Szolnok, József A. Út 85., képviseli: Dr.
Elek Anikó Ugyvédi Iroda, Dr. Elek Anikó ügyvéd (1111 Budapest, Bartók út 20. 1/4.) a
kérelmező) által a Szajol Község Onkormányzata (5081 Szajol, Rózsák tere 1. ajánlatkérő)
Szajol Községi Önkormányzatnak közigazgatási területén történő települési szilárd hulladék
elszállítása” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelmének részben
helyt adott.
Az Ajánlatkérő a határozat szerint megsértette a Kbt. 121. ~ (1) bekezdés b) pontja szerint
alkalmazandó Kbt. 92. ~ (7) bekezdését, ezért az ajánlatkérő 2013. december 12-én a
tárgyalásokat lezáró, valamint az ezt követően hozott valamennyi döntését megseminisíti.
Az Ajánlatkérőnek a Kbt. 152. ~ (7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmaznia.
A Kbt. 152.~ (7) bekezdése alapján kértük a Remondis Szolnok Zrt. (5500 Szolnok, József A.
Út 85.) arra jogosult képviselői nyilatkozatát, hogy a 2013. 12. 12. tartott tárgyaláson tett
ajánlatát fenntartja-e. Az ajánlat fenntartására vonatkozóan 2014. 02. 27.-én
nyilatkozott, hogy ajánlatát fenntartja.
Az Ajánlattevő a tárgyalást megelőzően nyilatkozott, hogy az eljárás részvételi szakaszában
benyújtott igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő,
illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlattételi
szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá a tárgyalás időpontjában is alkalmasak az
elő írtak igazolására.
Tárgyalási feltételekről: az Ajánlatkérő által kiemelt feltételek szerint: egy tárgyalásra
kerül sor, majd ezt követően történik a tárgyalást, majd az eljárást lezáró döntés
meghozatala. A tárgyaláson ajánlattevő részéről a cégkivonat szerinti, a cég képviseletére
jogosult személy(ek), vehetnek részt, akik jogosultságukat érvényes személyi okmányuk
felmutatásával igazolják.
„
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A tárgyaláson az Ajánlattevő a Felolvasólap tartalmával megegyező tartalommal tehet ajánlatot
a Tárgyalási nyilatkozat kitöltésével tárgyalási fordulónként. A Tárgyalási nyilatkozatot az
Ajánlattevő és a tárgyalási bizottság tagjai aláírják, amely a tárgyalási jegyzőkönyv
elválaszthatatlan mellékletei. Az Ajánlatkérő a tárgyalás időpontjaként 03. 06. 14:00 órát
jelölte meg.
A tárgyaláson az Ajánlattevő részéről az ajánlat módosítására nem jogosult képviselő
jelent meg, a tárgyalás eredménytelenül zárult.
A 2014. 03. 06-án tartott tárgyalási jegyzőkönyvben foglaltak alapján az Ajánlattevő a 66/61/2014. számú az „Előzetes vitarendezés kezdeményezése a Szajol községi Onkormányzat
(5081 Szajol, Rózsák tere 1.) mint Ajánlatkérő által indított „Szajol Községi
Onkormányzatának közigazgatási területén történő települési szilárd hulladék rendszeres
elszállítása” tárgyú, KB: 19808/2013 azonosítószámmal megjelent közbeszerzési eljárásban”
tárgyú levelével előzetes vitarendezést kezdeményezett. Kérte a tárgyalási jegyzőkönyv
módosítását és Új tárgyalás időpontjának a megjelölését. Ezen túl jelezte, hogy a korábbinál
kedvezőbb ajánlat adására nines lehetősége.
Az előzetes vitarendezési kérelemben foglaltak alapján az Ajánlatkérő Új tárgyalási időpontot
határozott meg az alábbiak szerint:
A tárgyalás ideje: 2014. 03. 24. 14:00 óra volt.
A tárgyaláson az Ajánlattevő képviselője nem jelent meg.
A tárgyalás vezetője a tárgyalást 2014. 03. 24. 14. 20 órakor lezárta, az ajánlati kötöttség a
2014. 02. 27-én fenntartott ajánlatnak megfelelően beállt.
A tárgyalás Vezetője ismertette a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, amely
100.000 Ft/hónap ± áfa, amelyet a Képviselőtestület 2013. októberi ülésén hagyott jóvá.
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.
Az Ajánlattevő 2014. 02. 27-én fenntartott ajánlata a fentieknek felel meg a 2013. 12. 19.-én
hozott döntést megalapozó ajánlat nem változott.
A Bíráló Bizottság javasolja a Képviselő testületnek
Az Ónkormányzat 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 ajánlatkéró’ rendelkezésére álló anyagi fedezet
mértékére tekintettel megfeleló’ ajánlatot;”
A Képviselő testület hatalmazza fel a Polgármestert az eljárás eredménye kihirdetésének
elrendelésére, valaniint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37/A. ~ szerinti
eljárás alkalmazására, a jogszabály szerint új közbeszerzési eljárás elindítására.
-

-

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg az
alábbi határozatot:
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Határozati javaslat
Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2014. (IV. 1.) határozata
a „Szajol Községi Önkormányzatának közigazgatási területén történő
települési szilárd hulladék rendszeres elszáHítása”
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, a
Közbeszerzési Döntőbizottság D.560/ 13 /2013.számú határozata, illetve az előzetes
vitarendezés alapján lebonyolított közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
Az ajánlatban foglalt kompenzációs díj teljesítésére anyagi fedezet nem áll rendelkezésre, így
az eljárás a Kbt. 76.~ c) pontja alapján eredménytelen. A Képviselő testület
Felhatalmazza a Polgármestert az eljárás eredménye kihirdetésének elrendelésére,
valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37 A ~ szerinti eljárás
alkalmazására, Új közbeszerzési eljárás kiírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Szöllősi József polgármester
Értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai, Helyben
2. Dr. Mezei Imre közbeszerzési tanácsadó
3. Szajoli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja
4. Irattár

Szajol, 2014. március 26.
I

~

‚‘.zöllősi
polgármester
‘

