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

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/133
Beszerzés tárgya:

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es
minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2014.11.14.
Iktatószám: 23493/2014
CPV Kód: 90500000-2;90510000-5;90511100-3;90511200-4;90511300-5;90512000-9;90511000-2

Ajánlatkérő: Komló Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Komló Város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő: Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

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

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

tájékoztató

az eljárás eredményéről

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

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 címe (URL):

I.2.) Az ajánlatkérő típusa
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Központi szintű  

Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű x

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  

Közjogi szervezet  

Egyéb  

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

x Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb (nevezze meg):

 Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A.
mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
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Szolgáltatási szerződés Komló Város Önkormányzata közigazgatási területén keletkező települési
szilárd hulladék gyűjtési-szállítási közszolgáltatás ellátására.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a
szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

 Építési beruházás

 Árubeszerzés

 Szolgáltatás megrendelés

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

Szolgáltatási kategória száma

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Építési koncesszió

x Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

Komló Város közigazgatási területe

NUTS-kód: HU231

II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul

II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:

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

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

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

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

II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke

II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni
számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes
szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye)
kérjük kitölteni)

Érték: 2800000000

Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:

x Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos
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 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

Közszolgáltató ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :

III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)

x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont 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
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VAGY

 Egyéb:

III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem

III.3) Adminisztratív információk

III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)

III.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

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

 Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített
hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

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

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

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

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

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

III.3.3)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

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

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

x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény

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

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

x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 16749 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/08/15 (év/hó/nap)

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

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

 

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szolgáltatási szerződés Komló Város 
Önkormányzata közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék gyűjtési-szállítási
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közszolgáltatás ellátására.

IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes
volt:

igen

IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában)
eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1

IV.4)

A szerződéskötés időpontja: 2014/10/20 (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Postai cím: Bem u. 24.

Város/Község: Komló

Postai irányítószám: 7300

Ország: HU

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: 1120000000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

A szerződés végleges összértéke

Érték: 2800000000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 2800000000 /

és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 2800000000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
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IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert  

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése

 mikro vállalkozás

 kisvállalkozás

 középvállalkozás

x egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: Pénznem:

Áfa nélkül  

Áfával  

Áfa (%) ,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

 

Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. (név) 7300 Komló, Bem u. 24. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)-----------------------------------

IV.11)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

nem

---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

nem

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.2) További információk (adott esetben)

V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:

Dátum: (év/hó/nap)

V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)

Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:

 szerződéses feltételként

 bírálati részszempontként/alszempontként

 a műszaki leírás részeként

 az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)

 az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával

V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)

Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:

 szerződéses feltételként

 bírálati részszempontként/alszempontként

 a műszaki leírás részeként

 alkalmassági feltételként

 védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

V.2.4) Egyéb információk:

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/11/04 (év/hó/nap)

 

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------
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