
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

Szám:  40- ……/2015. 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 
Készült:  A Képviselő-testület 2015. január 29-i ülésére 

 

Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás – közbeszerzési eljárás 

indítása 

 

Előterjesztő: Vincze József polgármester 

 

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző 

 

Tárgyalás:  nyilvános ülés         

 

   zárt ülés         

 

Elfogadás:  egyszerű többség         

 

   minősített többség        

 

Véleményezi: 

 

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság        

                                     

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság     

 

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság             

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A képviselő-testület 219/2013. (XII. 18.) számú határozatával döntött „Alsónémedi 

hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról, 

minősítette az eljárást eredményesnek és a nyertes ajánlattevőként a VERTIKÁL 

KONZORCIUM (székhelye: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) hirdette ki. 

2013. év végén az új hulladéktörvény ellentmondásai miatt döntött úgy a képviselő-testület, 

hogy egy viszonylag rövid időszakra írja ki a közbeszerzést és köt szerződést a nyertessel.  
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Ennek több előnye is volt: 

- az értékhatár miatt így egyszerűbb közbeszerzési eljárás, 

- jogszabályi rendelkezések időközbeni letisztulása, 

- kölcsönös tapasztalatszerzés a szerződés hatályosulásáról, a közszolgáltatás ellátásának a 

színvonaláról. 

 

Megítélésem szerint jó döntés volt, de ez azt jelenti, hogy bár kielégítő, sőt kifejezetten jó 

színvonalon látja el a közszolgáltató a feladatot a velük kötött közszolgáltatási szerződés 

2015. augusztus 31-én lejár.  

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint az önkormányzatnak 

közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia a közszolgáltató kiválasztására. A közbeszerzési 

eljárás elindításához a Képviselő-testületnek döntést kell hoznia arról, hogy  

A./ Ki végezze el a közbeszerzés lebonyolítását? 

B./ Hány évre kössön szerződést a közszolgáltatóval? 

 

     §§§§§§§§§§§§§§§ 

 

A./ Ki végezze el a közbeszerzés lebonyolítását? 
A közbeszerzés lebonyolítására az alábbi három cégtől kértünk árajánlatot: 

- TAKTA-OSI Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

(1028 Budapest, Dózsa Gy. u. 27) 

- Perfectus Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft. (2000 Szentendre, 

Széchenyi tér 35.) 

- Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft. (1037 Budapest, Toboz u.1.) 

Az előző közbeszerzési eljárást a Perfectus Kft. bonyolította le. 

 

Határidőre két ajánlat érkezett: 

1./ Perfectus Kft.      350.000 Ft + ÁFA 

2./ TAKTA-OSI Kft. 1.100.000 Ft + ÁFA 

 

A beérkezett árajánlatok alapján javaslom a Perfectus Kft.-t megbízni a közbeszerzési eljárás 

lebonyolításával. 

   Határozati javaslat 
…/2015.(I.29.) önkormányzat határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

„Alsónémedi közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás 

lebonyolítására beérkezett árajánlatokat. Az ajánlatok alapján  a Perfectus Kft.-t (2000 

Szentendre, Széchenyi tér 35.) kívánja megbízni a közbeszerzési szakértői tevékenység 

ellátásával. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a céggel 350.000 Ft + ÁFA, mindösszesen 444.500 

Ft összegben szerződést kössön, az összeget a  2015. évi költségvetés terhére biztosítja. 

Határidő: 2015. február 28. 

Felelős: Vincze József polgármester 

Kapják: Perfectus, pü. csop. vezető 



 

 

B./ Hány évre kössön szerződést a közszolgáltatóval? 

 

 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34.§ (7) bekezdése szerint a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a közszolgáltatóval legfeljebb 10 évre 

köthető meg. A Képviselő-testület joga eldönteni, hogy hány évre kíván szerződést kötni.  

 

Javaslom, hogy 8 évre, de minimum 4, maximum 10 éven belül határozza meg a Képviselő-

testület a közszolgáltatási szerződés időtartamát. 

 

   Határozati javaslat 
…/2015.(I.29.) önkormányzat határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Alsónémedi 

közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása” a közbeszerzési eljáráson 

kiválasztásra kerülő közszolgáltatóval a szerződést 8 évre, azaz 2015. szeptember 1-től 

2023. augusztus 31-ig kívánja megkötni. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Vincze József polgármester 

 

 
Kérem fentiek megvitatását és javaslom elfogadásukat. 

 

Alsónémedi, 2015. január 13. 

 

 

         Vincze József 

          polgármester 

Az előterjesztés törvényes! 

 

     Dr. Percze Tünde 

             jegyző  

 


