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Rendszer keretében megvalósult létesítmények üzemeltetése a vagyonkezelővel
megkötött bérleti szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró
döntés meghozatala.
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A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszert érintően a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési
Konzorcium Tulajdonközösség által ISPA, majd KA beruházás igénybevételével létrehozott és fenntartott
hulladékgazdálkodási rendszer konzorciumi és támogatási szerződésben vállalt egységes üzemeltetése tekintetében
új közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni a közszolgáltatási szerződés megkötése érdekében, melynek
lebonyolítására a Konzorcium 3/2013.(XI.15.) számú határozata alapján felhatalmazta a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást.
A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 1.1.1 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében megvalósuló eszközök, létesítmények az önálló jogi személyiségű
társulás tulajdonába kerülnek, és a Társulás jogosult ezen létesítmények, eszközök, berendezések üzemeltetésére
vonatkozó közszolgáltatás megszervezésére, az önkormányzatok a vonatkozó hatáskörüket a Társulásra ruházták.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34. § (2) bekezdése szerint egy önkormányzatnak kizárólag egy
közszolgáltatási szerződése lehet, ezért a tagönkormányzatoknak és a Társulásnak az új közszolgáltató(k)
kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást kellett lefolytatnia.
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás saját és az ajánlati felhívásban felsorolt
tagönkormányzatok nevében – 3/2013.(XI.15.) számú határozatban adott felhatalmazása alapján – az alábbi
közbeszerzési tárgyban közbeszerzési eljárást folytatott le a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)
Harmadik Része szerint, a 121. § (1) bekezdésének b) pontja alapján.
Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési Értesítő 40. számában, 2014. április 4-én, KÉ
6134/2014 szám alatt jelent meg. Az ajánlatkérő műszaki, pénzügyi és jogi követelményeit az ajánlattevők részére
átadott dokumentáció tartalmazza.
A közbeszerzés tárgya:
„Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban
részt vevő, Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai számára
közszolgáltatási szerződés keretében, továbbá a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében megvalósult
létesítmények üzemeltetése a vagyonkezelővel megkötött bérleti szerződés alapján.”
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2014. március 10-én
megtartott ülésén eseti közbeszerzési szabályzat elfogadásával – figyelemmel a Közbeszerzési Szabályzat 8. §-ának
(8) bekezdésében foglalt hatáskörére és az ajánlatkérőnek a Kbt. 22. §-ának (4) bekezdésében foglalt
kötelezettségére is – Bírálóbizottságot hozott létre, egyúttal kijelölve a testületek tagjait is. A döntéshozó a
Bírálóbizottságot oly módon hozta létre, hogy a felgyői gyűjtő körzet, a kiskunhalasi gyűjtő körzet és a vaskúti
lerakó térsége tekintetében külön-külön meghatározta, hogy mely tagok rendelkeznek szavazati joggal.

A Bírálóbizottság feladata az egyes földrajzi egységek tekintetében a tervezett közbeszerzési eljárás megindításával
kapcsolatos döntés meghozatala volt, a beszerzési célokmány véleményezése és jóváhagyása, az ajánlatok elbírálása
és az eljárást lezáró döntésekre vonatkozó javaslatok megtétele.
A közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidőig, azaz 2014. április 24-én 1100-ig az alábbi ajánlattevők
nyújtottak be ajánlatot.
1. FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6521 Vaskút 0551/2 hrsz.) és a KUNSÁGHALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6400 Kiskunhalas Alsószállás puszta
0995/12 hrsz.) (ajánlattételi felhívás B melléklet 01 jelzésű Rész)
Ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
1. 2015. évre prognosztizált elméleti
közszolgáltatási díj (HUF/liter)
2. Szakmai ajánlat (Organizációs terv,
Kockázatkezelési terv, Információ
biztonság)
3.Hibás teljesítési biztosíték mértéke (Ft)

3,02,-Ft/l
Ajánlatban csatolva
15.000.000,-Ft

2. FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6521 Vaskút 0551/2 hrsz.) és a Kalocsai
Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6300 Kalocsa Érsekkert u. 4-1.)
(ajánlattételi felhívás B melléklet 02 jelzésű Rész)
Ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
1. 2015. évre prognosztizált elméleti
közszolgáltatási díj (HUF/liter)
2. Szakmai ajánlat (Organizációs terv,
Kockázatkezelési terv, Információ
biztonság)
3.Hibás teljesítési biztosíték mértéke (Ft)

3,02,-Ft/l
Ajánlatban csatolva
15.000.000,-Ft

3. FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6521 Vaskút 0551/2 hrsz.) és a Csongrádi
Víz- és Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6640 Csongrád Bercsényi u. 39.) (ajánlattételi
felhívás B melléklet 03 jelzésű Rész)
Ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
1. 2015. évre prognosztizált elméleti
közszolgáltatási díj (HUF/liter)
2. Szakmai ajánlat (Organizációs terv,
Kockázatkezelési terv, Információ
biztonság)
3.Hibás teljesítési biztosíték mértéke (Ft)

3,02,-Ft/l
Ajánlatban csatolva
15.000.000,-Ft

Az ajánlatkérő az ajánlatokban észlelt hiányosságok pótlására 2014. április 30-án hiánypótlást rendelt el és
felvilágosítást kért, melyet a felhívott ajánlattevők a megadott határidő lejártáig, azaz 2014. május 12. 14 00 óráig
teljesítettek.

A Bírálóbizottság a benyújtott ajánlatokat és a hiánypótlások során benyújtott iratokat, valamint a felvilágosításokat
áttanulmányozta abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e az eljárást megindító felhívásban és a
dokumentációban foglalt feltételeknek.
A Bírálóbizottság tagjai a hiánypótlásokra is figyelemmel a végleges ajánlatot – a felhívásban és a dokumentációban
meghatározott alkalmassági és érvényességi feltételek alapján – áttanulmányozták, az ajánlattevők szerződés
teljesítésére való pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmasságát megvizsgálták, majd az érvényes
ajánlatokat a felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
döntési javaslatokat tették a t. Társulási Tanács számára:
1.

Javasolja annak megállapítását, hogy valamennyi ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint
műszaki, szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá ajánlatok érvényesek.
2. A Bírálóbizottságnak a kiskunhalasi rész tekintetében szavazati joggal rendelkező tagjai javasolják
annak megállapítását, hogy a felhívásban meghatározott értékelési szempont (összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása) alapján a felhívás B mellékletének ’01’ jelzésű Része
tekintetében a közbeszerzési eljárás nyertese az FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt

Felelősségű Társaság és a KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság közös ajánlattevők lettek, tekintettel arra, hogy a közös ajánlattevők tették
ezen Részre az összességében legelőnyösebb ajánlatot.

3. A Bírálóbizottságnak a vaskúti rész tekintetében szavazati joggal rendelkező tagjai javasolják

annak megállapítását, hogy a felhívásban meghatározott értékelési szempont (összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása) alapján a felhívás B mellékletének ’02’ jelzésű Része
tekintetében a közbeszerzési eljárás nyertese az FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt

Felelősségű Társaság és a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság közös ajánlattevők lettek, tekintettel arra, hogy a közös ajánlattevők tették
ezen Részre az összességében legelőnyösebb ajánlatot.

4. A Bírálóbizottságnak a felgyői rész tekintetében szavazati joggal rendelkező tagjai javasolják
annak megállapítását, hogy a felhívásban meghatározott értékelési szempont (összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása) alapján a felhívás B mellékletének ’03’ jelzésű Része
tekintetében a közbeszerzési eljárás nyertese az FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt

Felelősségű Társaság és a Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság közös ajánlattevők lettek, tekintettel arra, hogy a közös ajánlattevők tették ezen Részre
az összességében legelőnyösebb ajánlatot.

Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium 2013. november 15-i közgyűlésen egyúttal döntött
a közbeszerzési eljárás lefolytatásának feltételeiről is, mely alapján alakította ki a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás az eseti közbeszerzési szabályzatát. A Konzorcium 3/2013.(XI.15.)
számú határozat 3. pontjának bekezdéseiben az alábbi feltételek kerültek meghatározásra:
A közbeszerzési eljárást lezáró határozat meghozatala a Társulási Tanács és a Konzorciumban részt vevő tagönkormányzatok
feladata.
A Társulási Tanács 2014. május 21-én megtartott ülésén – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a Bírálóbizottság
javaslataival mindenben egyetértő határozatot hozott, mely az előterjesztés 1. számú melléklete.
Tekintettel arra, hogy a Társulás és a Konzorciumot alkotó 82 tagönkormányzat közös ajánlatkérő, ezért az eseti
közbeszerzési szabályzat és a 3/2013.(XI.15.) számú Konzorciumi határozat alapján a Társulási Tanács döntése
mellett minden egyes tagönkormányzat döntése is szükséges a közbeszerzési eljárás eredményes lezárásához.
A közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése előtt be kell szerezni a Homokhátsági Regionális Települési
Hulladékgazdálkodási Projektben részt vevő valamennyi önkormányzat képviselő testületeinek döntését a nyertes személyét
illetően.

A nyertes ajánlattevő kihirdetésére abban az esetben kerülhet sor, amennyiben mind a 82 tagönkormányzat
meghozta a közbeszerzési eljárást lezáró döntését, melyet követően a Társulási Tanács elnöke megküldi az ajánlatok

