Balatonakarattya Község Önkormányzat
Polgármester
Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Balatonakarattya, 2019. május 03.
Polgár Beatrix
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 8-ai testületi ülésére.

Tárgy: DÖNTÉS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZBESZERZÉSI PÁLYÁZATRÓL.

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi - polgármester
Előkészítette: Zsapka Beáta kirendeltség-vezető
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Eljárást Lezáró Jegyzőkönyv
Ajánlatkérő: Balatonakarattya Község Önkormányzata
Tárgy: „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2019-2021” tárgyú közbeszerzési eljárásban az
eljárást lezáró jegyzőkönyv
Helyszín: Balatonakarattya, Iskola u. 7. (Polgármesteri Hivatal)
Időpont: 2019 év április hónap 25. napján 13:00 órakor
Jelen vannak: Zsapka Beáta hivatalvezető (Balatonakarattya Község Önkormányzata
ajánlatkérő képviseletében - a bírálóbizottság elnöke), Molnár Róbert pénzügyi vezető
(Balatonakarattya Község Önkormányzata ajánlatkérő képviseletében - bírálóbizottság tagja),
dr. Fülöp Zoltán felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (Balatonakarattya Község
Önkormányzata ajánlatkérő képviseletében - bírálóbizottság tagja)
A bírálóbizottsági ülésen valamennyi tag megjelent, így az határozatképes. A bírálóbizottság
tagjaival szemben továbbra sem áll fenn összeférhetetlenségi, vagy kizáró ok. A
bírálóbizottsági ülés célja, hogy javaslatot tegyen az eljárást lezáró döntésre irányulóan. A
bírálóbizottság javaslatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén az
elnök szavazata dönt.
(1) A közbeszerzési eljárás előzményei és tárgya
Az ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Rész (nemzeti rezsim) 113. §-a szerinti nyílt eljárást indított
2019 március 14-én. Az eljárás tárgya az eljárást megindító felhívásban az alábbiak szerint
került meghatározásra. Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2019-2021. A
rendelkezésre álló fedezet mértéke, illetve a fedezet forrása:
Becsült érték: nettó 56 409 120,- Ft.
Rendelkezésre álló fedezet: 56 409 120,- Ft.
Fedezet forrása: költségvetés
Az eljárást megindító felhívás az alábbi ajánlattevőknek került közvetlen megküldésre.
Értesítendő szervezet
neve

Értesítendő szervezet
székhelye

Kapcsolattartó

VERTIKÁL
Közszolgáltató Nonprofit
Zrt.

Magyarország, 8154 Polgárdi
Bocskai Utca 39

Tel.: +36 22576070
Email:
tihanyi.andrea@vertikalrt.
hu

NHSZ Zöldfok
Településgazdálkodási és
Kommunális Zrt.

Magyarország, 8600 Siófok
Bajcsy-Zs. Utca 220

Tel.: +36 303776893
Email:
vigh.raymund@nhsz.hu

Kaposvári
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

Magyarország, 7400
Kaposvár Áchim András Utca
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Tel.: +36 82527710
Email:
kozbeszerzes@kkh.hu
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(2) A közbeszerzési ajánlat ismertetése
Az ajánlattételi határidő lejártakor az alábbi ajánlat érkezett.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
Tárgya:

VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt.
Magyarország, 8154 Polgárdi Bocskai Utca 39
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2019-2021

Ajánlati elemek:
A szelektív hulladékgyűjtés keretében havi 1 alkalmon felül vállalt elszállítások száma (db) 317/ 2013. Korm. rend. 1. § (8) bek. cc) pontja szerinti szakmai terv részeként: 0
A zöld hulladék gyűjtés keretében évi 6 alkalmon felül vállalt elszállítások száma (db) - 317/
2013. Korm. rend. 1. § (8) bek. cc) pontja szerinti szakmai terv részeként: 10
Az illegálisan elhagyott hulladék gyűjtésére kötelezően meghatározott gyakoriságon felül
vállalt elszállítások száma (db) - 317/ 2013. Korm. rend. 1. § (8) bek. cc) pontja szerinti szakmai
terv részeként: 0
A szelektív hulladék gyűjtésére kötelezően meghatározott gyűjtőpontokon felüli vállalás (db) 317/2013. Korm. rend. 1. § (8) bek. cc) pontja szerinti szakmai terv részeként: 0
Az önkormányzat közigazgatási területén megvalósuló rendezvények hulladék gyűjtésének díja
( Ft./m3/alkalom) : 7 090 Ft
havi nettó ajánlati ár (Ft./hó): 215 047 Ft
(3) Az ajánlatok bírálata
A bírálóbizottság elvégezte a beérkezett ajánlat bírálatát, amelynek megállapításait az alábbi
táblázatban rögzíti. A táblázatban a “-” jel a dokumentum hiányát, vagy nem megfelelő
tartalmát jelenti, a “+” jel a dokumentum meglétét és megfelelő tartalmát jelzi. A “0” jel a
dokumentum irreleváns jellegét mutatja.
Kizáró ok / Dokumentum
a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e)
pontja
a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja

a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) és d)
pontja
a Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja
a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pontja

VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt
0
Az ajánlattevő nem szerepel a köztartozás mentes
adózói adatbázisban, ezért nyertessége esetén a Kbt.
69. § (4) bekezdés alapján be kell kérni az igazolást.
https://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasment
es/egyszeru_lekerdezes
+
https://www.e-cegjegyzek.hu/
+
https://www.e-cegjegyzek.hu/
+
http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/eltiltottajanlattevok
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a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja
a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja
a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)
alpontja
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontja
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc)
a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja
a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja
a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontja

a Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pontja
a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja

a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja

Felolvasólap
Nyilatkozat alvállalkozók
igénybevételéről
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bek. a-q)
pontjai, a Kbt. 62. § (2) bek. és a
Kbt. 63. § (1) bek. a-d) pontjai
szerinti kizáró okok hiányáról
Nyilatkozat a kizáró okokról az
alvállalkozók tekintetében
Nyilatkozat a szerződéstervezetre
(teljességi nyilatkozat)

+
http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/kizartajanlattevok-hamis-adatszolgaltatas
+
nem tett hamis nyilatkozatot
+
nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az
ajánlatkérő döntéshozatalát
+
Magyarországon letelepedett ajánlattevő.
https://www.e-cegjegyzek.hu/
+
nyilatkozata egyezik a cégkivonattal
+
nyilatkozata egyezik a cégkivonattal
+
http://www.kozrend.hu/
Nem szerepel.
+
Nincs a Kbt. 25. §-a szerinti összeférhetetlenség.
+
http://www.gvh.hu/szakmai_felhasznaloknak/kizara
s_a_kozbeszerzesi_eljarasbol
Nem szerepel.
+
+
http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/kbt-62-1bekezdes-q-pont
nem szerepel
+
http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/szerzodesszeges
ek
Nem szerepel.
+
+
nyilatkozat bekérése szükséges

+
tekintettel arra, hogy nem vesz igénybe alvállalkozót
+

A bírálóbizottság egyhangúlag megállapította, hogy az ajánlattevő a hiánypótlást határidőre
(2019. április 15-ig) teljesítette, ez alapján ajánlatát érvényesnek minősítette.
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(4) Az ajánlat értékelése
A fentiek alapján az ajánlatkérő által felállított bírálóbizottság az ajánlatot az alábbi táblázat
szerint értékeli.
Megnevezés

Ajánlati elem

pontszám /
súlyozott
pontszám

A szelektív hulladékgyűjtés keretében havi 1 alkalmon felül
vállalt elszállítások száma (db) - 317/ 2013. Korm. rend. 1.
§ (8) bek. cc) pontja szerinti szakmai terv részeként:

0

1 / 10

A zöld hulladék gyűjtés keretében évi 6 alkalmon felül
vállalt elszállítások száma (db) - 317/ 2013. Korm. rend. 1.
§ (8) bek. cc) pontja szerinti szakmai terv részeként:

10

100 / 1 000

Az illegálisan elhagyott hulladék gyűjtésére kötelezően
meghatározott gyakoriságon felül vállalt elszállítások
száma (db) - 317/ 2013. Korm. rend. 1. § (8) bek. cc) pontja
szerinti szakmai terv részeként:

0

1 / 10

Az önkormányzat közigazgatási területén megvalósuló
rendezvények hulladék gyűjtésének díja ( Ft./m3/alkalom)
:

7 090 Ft

100 / 1 000

215 047 Ft

100 / 5 000

Havi nettó ajánlati ár (Ft./hó):
összesen

7 020

A bírálóbizottság egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) javaslatot tesz arra, hogy
az eljárás nyertese a Vertikál Közszolgáltató Nonprofit Zrt. legyen, mert érvényes ajánlatot
nyújtott be a legmagasabb pontszámot érte el.
A bírálóbizottság tagjai a bírálati és értékelési eljárással kapcsolatban további körülményt nem
kívánnak a jegyzőkönyvben rögzíteni, a jegyzőkönyv lezárva 16:30-kor.
kmf.
Zsapka Beáta
hivatalvezető
Balatonakarattya Község Önkormányzata
(bírálóbizottság elnöke)

Molnár Róbert
pénzügyi vezető
Balatonakarattya Község Önkormányzata
(bírálóbizottság tagja)

Fülöp Zoltán
ügyvéd és faksz
(bírálóbizottság tagja)
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Záradék
Alulírott Matolcsy Gyöngyi, mint Balatonakarattya Község Önkormányzat (8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.)
polgármestere (törvényes képviselője) a Képviselő-testület .../2019 számú határozata alapján a
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2019-2021 tárgyú eljárás eredményét jóváhagyom és engedélyezem az
eljárás eredményéről szóló összegezés ajánlattevő részére történő kiküldését az alábbiak szerint.
Az eljárás nyertese a Vertikál Közszolgáltató Nonprofit Zrt., mert érvényes ajánlatot nyújtott be és a
legmagasabb pontszámot érte. Az ajánlatkérőnek a nyertes ajánlatában foglalt ellenérték teljesítéséhez
megfelelő fedezet áll rendelkezésére, ezért a megkötendő szerződésben hatályba léptető feltétel nem kerül
kikötésre..
Balatonakarattya, 2019 április ...-n
Matolcsy Gyöngyi polgármester
Balatonakarattya Község Önkormányzata
Alulírott Fülöp Zoltán ügyvéd és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (1024 Budapest, Kút u. 5.) az
eljárást lezáró jegyzőkönyvet ellenjegyzésemmel látom el és tanúsítom a közbeszerzési eljárás jogszerű
lebonyolítását. A jegyzőkönyv hitelesítése elektronikusan is megtörténik és az feltöltésre kerül az ajánlatkérő által
üzemeltetett elektronikus tárhelyre.
Balatonakarattya, 2019 április ...-n

Fülöp Zoltán ügyvéd
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
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