
1

Hulladékszállítás

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96

Beszerzés tárgya:

Közszolgáltatási szerződés Komló Város
Önkormányzata közigazgatási területén keletkező
települési szilárdhulladék gyűjtési-szállítási
közszolgáltatás ellátására.

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról,
módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ

Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2014.08.15.
Iktatószám: 16749/2014
CPV Kód: 90500000-2;90510000-5;90511100-3;90511200-4;90511300-5;90512000-9;90511000-2

Ajánlatkérő: Komló Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2014.08.28.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY
RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

I. szakasz: ajánlatkérő

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

Hivatalos név: Komló Város Önkormányzata

Postai cím: Városház tér 3.

Város/Község: Komló

Postai irányítószám: 7300

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Müller József

Telefon: +36 72584007

E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu

Fax: +36 72584008

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.komlo.hu

A felhasználói oldal internetcíme (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:



2

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

Szolgáltatási szerződés Komló Város Önkormányzata közigazgatási területén keletkező települési
szilárd hulladék gyűjtési-szállítási közszolgáltatás ellátására.

II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)

Közszolgáltatási szerződés Komló Város Önkormányzata közigazgatási területén keletkező
települési szilárdhulladék gyűjtési-szállítási közszolgáltatás ellátására.

II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2
További tárgyak: 90510000-5

90511100-3
90511200-4
90511300-5
90512000-9
90511000-2

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Adminisztratív információk

III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő
információval egyezően)

III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó
információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)

III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 15353 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2014/08/08 (év/hó/nap )

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/08/11 (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2014/08/28 (év/hó/nap )

(eljárást megindító hirdetmény esetén)

III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)

 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )
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A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (év/hó/nap ) (eljárást megindító
hirdetmény esetén)

-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) --------------------

III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő
meghosszabbításra? nem

(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:

Dátum: (év/hó/nap ) Időpont:

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)

 Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.

 Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)

IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)

IV.2.1) Dátumok módosítása

 

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

IV.3.3)

A következő helyett

Dátum: 2014/08/28 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2014/09/01 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

IV.3.4)

A következő helyett

Dátum: 2014/08/28 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2014/09/01 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

IV.3.8)
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A következő helyett

Dátum: 2014/08/28 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2014/09/01 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)

 

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték

A következő helyett:

Komló Város Önkormányzata közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék 
rendszeres gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása, lomtalanítási, illetve zöldhulladék 
elszállítása 2014. szeptember 1-től 2024. augusztus 31-ig. 
A közbeszerzési eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő között 
hulladékgazdálkodásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés jön létre, mely alapján a 
nyertes ajánlattevő, mint közszolgáltató köteles a fent felsorolt szolgáltatások folyamatos 
biztosítására, az e szolgáltatásokhoz kapcsolódó kockázatok egyidejű viselése mellett. 
A közszolgáltatási szerződés időtartama 10 év a 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 34. § (7) 
bekezdés alapján. Hatálya kiterjed a nem természetes személy ingatlanhasználó, azaz a jogi 
személy, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a háztartási 
hulladékhoz hasonló hulladék részét képező vegyes hulladékára is, a 2012. évi CLXXXV. 
törvény 39. § (3) bekezdésére tekintettel. 
A közszolgáltatás teljesítésének területi kiterjedése: Komló Város közigazgatási területén az 
önkormányzati rendeletben feltüntetett utcajegyzék szerint. 
Fontosabb adatok és feladatok (a megadott adatok és mennyiségek a közszolgáltatás 
időtartama és jellege miatt a szolgáltatási időn belül változhatnak): 
Lakosságnál, gazdálkodó szervezeteknél: 
6200 t/év vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése és elszállítása a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően Komló Város közigazgatási területén. 
A lakossági települési hulladék szállítása 
- belvárosban, tömbházas területeken, illetve családi házas övezetekben heti kettő 
alkalommal, 
- üdülőterületen novembertől márciusig heti egy alkalommal, áprilistól októberig heti kettő 
alkalommal, 
- Kisbattyán, Mecsekfalu, Mecsekjánosi és Zobákpuszta területén szeptembertől májusig heti 
egy alkalommal, júniustól augusztusig heti kettő alkalommal. 
Lomtalanítás legalább évente két alkalommal, a zöldhulladék elszállítása március 15-től 
október 15-ig tartó időszakban heti rendszerességgel. 
Önkormányzati intézményeknél (és közterületekről): 
300 tonna/év kommunális hulladék, 
650 tonna/év zöld hulladék 
begyűjtése és elszállítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően Komló Város
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Önkormányzatának közigazgatási területén. 
A közölt mennyiségektől való eltérés a Kbt. 46. § (2) bekezdés alapján -15 %. 
Szelektív gyűjtőszigetekről történő begyűjtés: 
A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett edényzetet a nyertes ajánlattevő köteles
biztosítani. A jelenlegi 48 db szelektív hulladékgyűjtő szigeten az alábbi hulladékfrakciók
gyűjthetők: papír, műanyag, üveg. Elszállításuk heti egy alkalommal szükséges. 
Elkülönített /szelektív/ hulladékátvétel 
Szolgáltató köteles a komlói lakossági hulladékudvarban a szelektíven válogatott
hasznosítható anyagok, elektronikai hulladék, autógumi, akkumulátor, zöldhulladék és építési
törmelék átvételét biztosítani. 
Többlethulladék gyűjtése: az ehhez szükséges hulladékgyűjtő zsákokat a nyertes ajánlattevő
köteles rendelkezésre bocsátani, térítés ellenében, elszállításuk a gyűjtőedények
elszállításával együtt történik. 
Adminisztratív feladatok: 
Elvárt műszaki fejlesztések: A szolgáltatás megkezdését követően egy hónapon belül, heti 5
napon legalább 40 órában elérhető állandó ügyfélszolgálat kiépítése Komló város területén a
szolgáltatást igénybe vevők közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése,
panaszainak kivizsgálása, orvoslása, valamint a közszolgáltatással kapcsolatos általános
tájékoztatásnyújtás céljából. 
A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elhelyezése és kezelése: a hulladékot a
Dél-Balaton-Sióvölgye Hulladékgazdálkodási Programban megvalósult, az ajánlati
dokumentációban megjelölt, engedélyekkel rendelkező, működő létesítményekben kell
ártalmatlanítás céljából lerakni. A Dél-Balaton-Sióvölgye Hulladékgazdálkodási Programban
megépült művek, eszköz- és létesítmény állományának használata kötelező. 
Települési, földrajzi és közlekedési jellemzők: Komló észak-baranyai város, a Komlói
kistérség, valamint Észak-Baranya meghatározó gazdasági, közigazgatási, kulturális és
egészségügyi központja. Több városrész alkotja (Belváros, Újtelep, Gesztenyés, Zobákpuszta,
Béta akna, III-as akna, Határtető, Temető, Temető dűlő, Lőtér dűlő, Kenderföld, Somág, Szilvás,
Imretelep, Kökönyös, Dávidföld, Körtvélyes, Mecsekfalu, Öreghegy, Kisbattyán, Mecsekjánosi,
Sikonda. 
A város Sikonda felőli határában halad el a 66-os főközlekedési út, amely Pécset és
Kaposvárt köti össze. Vasúton a város a MÁV 47-es mellékvonalán közelíthető meg, mely
Godisa településen ágazik le a Pécs-Budapest fővonalról. 
A belterületi utak többnyire szilárd burkolattal ellátottak. 
A település lakosságszáma 25 728 fő. 
Szolgáltatásba bevont ingatlanok száma belterületen: 11 030 db. 
Az elkülönített hulladékgyűjtésnek a város teljes területére ki kell terjednie, az érintett
lakosok száma: 25 728 fő. 
A részletes előírásokat, mennyiségeket a dokumentáció tartalmazza.

A következő irányadó:

A közbeszerzési eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő között 
hulladékgazdálkodásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés jön létre, mely alapján a 
nyertes ajánlattevő, mint közszolgáltató köteles a fent felsorolt szolgáltatások folyamatos 
biztosítására, az e szolgáltatásokhoz kapcsolódó kockázatok egyidejű viselése mellett. 
A közszolgáltatási szerződés időtartama 10 év a 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 34. § (7)
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bekezdés alapján. Hatálya kiterjed a nem természetes személy ingatlanhasználó, azaz a jogi 
személy, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a háztartási 
hulladékhoz hasonló hulladék részét képező vegyes hulladékára is, a 2012. évi CLXXXV. 
törvény 39. § (3) bekezdésére tekintettel. 
A közszolgáltatás teljesítésének területi kiterjedése: Komló Város közigazgatási területén az 
önkormányzati rendeletben feltüntetett utcajegyzék szerint. 
Fontosabb adatok és feladatok (a megadott adatok és mennyiségek a közszolgáltatás 
időtartama és jellege miatt a szolgáltatási időn belül változhatnak): 
Lakosságnál, gazdálkodó szervezeteknél: 
6200 t/év vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése és elszállítása a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően Komló Város közigazgatási területén. 
A lakossági települési hulladék szállítása 
- belvárosban, tömbházas területeken, illetve családi házas övezetekben heti kettő 
alkalommal, 
- üdülőterületen novembertől márciusig heti egy alkalommal, áprilistól októberig heti kettő 
alkalommal, 
- Kisbattyán, Mecsekfalu, Mecsekjánosi és Zobákpuszta területén szeptembertől májusig heti 
egy alkalommal, júniustól augusztusig heti kettő alkalommal. 
Lomtalanítás legalább évente két alkalommal, a zöldhulladék elszállítása március 15-től 
október 15-ig tartó időszakban heti rendszerességgel. 
Önkormányzati intézményeknél (és közterületekről): 
300 tonna/év kommunális hulladék, 
650 tonna/év zöld hulladék 
begyűjtése és elszállítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően Komló Város 
Önkormányzatának közigazgatási területén. 
A közölt mennyiségektől való eltérés a Kbt. 46. § (2) bekezdés alapján -15 %. 
Szelektív gyűjtőszigetekről történő begyűjtés: 
A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett edényzetet a nyertes ajánlattevő köteles 
biztosítani. A jelenlegi 48 db szelektív hulladékgyűjtő szigeten az alábbi hulladékfrakciók 
gyűjthetők: papír, műanyag, üveg. Elszállításuk heti egy alkalommal szükséges. 
Elkülönített /szelektív/ hulladékátvétel 
Szolgáltató köteles a komlói lakossági hulladékudvarban a szelektíven válogatott 
hasznosítható anyagok, elektronikai hulladék, autógumi, akkumulátor, zöldhulladék és építési 
törmelék átvételét biztosítani. 
Többlethulladék gyűjtése: az ehhez szükséges hulladékgyűjtő zsákokat a nyertes ajánlattevő 
köteles rendelkezésre bocsátani, térítés ellenében, elszállításuk a gyűjtőedények 
elszállításával együtt történik. 
Adminisztratív feladatok: 
Elvárt műszaki fejlesztések: A szolgáltatás megkezdését követően egy hónapon belül, heti 5 
napon legalább 40 órában elérhető állandó ügyfélszolgálat kiépítése Komló város területén a 
szolgáltatást igénybe vevők közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése, 
panaszainak kivizsgálása, orvoslása, valamint a közszolgáltatással kapcsolatos általános 
tájékoztatásnyújtás céljából. 
A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elhelyezése és kezelése: a hulladékot a 
Dél-Balaton-Sióvölgye Hulladékgazdálkodási Programban megvalósult, az ajánlati 
dokumentációban megjelölt, engedélyekkel rendelkező, működő létesítményekben kell
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ártalmatlanítás céljából lerakni. A Dél-Balaton-Sióvölgye Hulladékgazdálkodási Programban
megépült művek, eszköz- és létesítmény állományának használata kötelező. 
Települési, földrajzi és közlekedési jellemzők: Komló észak-baranyai város, a Komlói
kistérség, valamint Észak-Baranya meghatározó gazdasági, közigazgatási, kulturális és
egészségügyi központja. Több városrész alkotja (Belváros, Újtelep, Gesztenyés, Zobákpuszta,
Béta akna, III-as akna, Határtető, Temető, Temető dűlő, Lőtér dűlő, Kenderföld, Somág, Szilvás,
Imretelep, Kökönyös, Dávidföld, Körtvélyes, Mecsekfalu, Öreghegy, Kisbattyán, Mecsekjánosi,
Sikonda. 
A város Sikonda felőli határában halad el a 66-os főközlekedési út, amely Pécset és
Kaposvárt köti össze. Vasúton a város a MÁV 47-es mellékvonalán közelíthető meg, mely
Godisa településen ágazik le a Pécs-Budapest fővonalról. 
A belterületi utak többnyire szilárd burkolattal ellátottak. 
A település lakosságszáma 25 728 fő. 
Szolgáltatásba bevont ingatlanok száma belterületen: 11 030 db. 
Az elkülönített hulladékgyűjtésnek a város teljes területére ki kell terjednie, az érintett
lakosok száma: 25 728 fő. 
A részletes előírásokat, mennyiségeket a dokumentáció tartalmazza.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

IV.2.1) Értékelési szempontok

A következő helyett:

Részszempont Súlyszám
Szemétszállítás díja (lakossági, önkormányzati fenntartású intézményi, egyéb gazdálkodó
szervezeti) (HUF/liter) 85
Többlethulladék elhelyezésére szolgáló szolgáltató által rendszeresített zsák (HUF/darab) 10
Késedelmi kötbér mértéke Ft / nap (a megajánlható legalacsonyabb érték 100.000 Ft / nap,
ajánlatkérő a 200.000 Ft / nap és az annál magasabb összegű megajánlást maximális
pontszámra értékeli) 1

A következő irányadó:

Részszempont Súlyszám
Szemétszállítás díja (lakossági, önkormányzati fenntartású intézményi, egyéb gazdálkodó
szervezeti) (HUF/liter) 85
Többlethulladék elhelyezésére szolgáló szolgáltató által rendszeresített zsák (HUF/darab) 10
Késedelmi kötbér mértéke HUF / nap (a megajánlható legalacsonyabb érték 100.000 Ft / nap,
ajánlatkérő a 200.000 Ft / nap és az annál magasabb összegű megajánlást maximális
pontszámra értékeli) 1

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
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V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont
szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

A következő helyett:

Ajánlatkérő az első és második értékelési részszempont esetén a fordított arányosítás, a
harmadik értékelési részszempont esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza,
figyelemmel a Közbeszerzések Hatóság útmutatójára (K.É. 61. szám, 2012.06.01.). Az
értékelés módszertanával kapcsolatos részletes információt a dokumentáció tartalmazza.

A következő irányadó:

Ajánlatkérő az első értékelési részszempont esetén a fordított arányosítás, a második és a
harmadik értékelési részszempont esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza,
figyelemmel a Közbeszerzések Hatóság útmutatójára (K.É. 61. szám, 2012.06.01.). Az
értékelés módszertanával kapcsolatos részletes információt a dokumentáció tartalmazza.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

---------------------------------[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható]
--------------------------

IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: nem

IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb
terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):

IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott
esetben):

IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)

IV.3.1) Dátumok változása

 

A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben

A következő helyett

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

A következő időpont irányadó

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:

IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)

IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/08/14 (év/hó/nap)

A. melléklet
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További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
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