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Előterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére 

 
 
Tárgy: Hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos döntés 
 
Üi.sz.: I/70/35/2013. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 146/2013. (IX. 12.) számú 
határozatával felhatalmazta Lajosmizse Város Polgármesterét, hogy a hulladékkezelési 
közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást megindítsa és a 
szükséges intézkedéseket megtegye.  
 
A polgármester úr, valamint a hivatal munkatársa több esetben tárgyalásokat folytatott az 
Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséggel, szakmai tanácsokat kértek a közbeszerzési 
eljárás lefolytatásához, tekintettel a változó jogszabályi háttérre. A hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 34. § (7) bekezdése kimondja, hogy 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a közszolgáltatóval legfeljebb 10 évre 
köthető meg.  
2014. január 01-jétől közszolgáltató az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel 
rendelkező és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 
törvény szerint minősített nonprofit gazdasági társaság lehet, amely a települési 
önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el. 
 
A közszolgáltatási szerződést érdemes több évre megkötni, elkerülni a közbeszerzési eljárások 
gyakori lefolytatását.  
 
Tekintettel a jelenlegi közbeszerzés becsült értékére (5 évre vonatkozó szolgáltatás értéke 
160.000.000 Ft ÁFA nélkül) az eljárást hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételével 
kell lefolytatni. Lajosmizse Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 24. pontja 
értelmében a közbeszerzés érdemi kérdéseiben a közösségi értékhatár feletti eljárások esetén a 
döntéshozó a Képviselő-testület. (Uniós közbeszerzési értékhatár szolgáltatás megrendelés 
esetén: 56.680.000 Ft felett)  
 
A közbeszerzési eljárás lefolytatására 10 cégtől lett árajánlat bekérve.  
Ajánlattételi határidő: 2013. szeptember 26. 11. óra. A beérkezett árajánlatok az alábbi 
táblázatban kerülnek összefoglalásra: 
 
Ajánlatot benyújtó cég  Nettó árajánlat 

(Ft) 
Bruttó árajánlat 
(Ft) 

Megjegyzés Referencia 

Imperial Tender Kft. 1.000.000 1.270.000 közzétételre kerülő hirdetménnyel 
kapcsolatos költségek megbízót 
terhelik 

van 

HBF Hungaricum Kft. 3.000.000 3.810.000 közzétételre kerülő hirdetménnyel 
kapcsolatos költségek megbízót 
terhelik 

van 
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ProTender System Kft. 1.400.000 1.778.000 közzétételre kerülő hirdetménnyel 
kapcsolatos költségek megbízót 
terhelik 

van 

Darázs & Társai 
Ügyvédi Iroda 

900.000 1.143.000 közzétételre kerülő hirdetménnyel 
kapcsolatos költségek megbízót 
terhelik 

van 

Szíjj és Czira Ügyvédi 
Iroda 

1.600.000 2.032.000 közzétételre kerülő hirdetménnyel 
kapcsolatos költségek megbízót 
terhelik 

nem 
küldött 

Dr. Daragó Máté 
Ügyvédi Iroda 

1.900.000 2.413.000 közzétételre kerülő hirdetménnyel 
kapcsolatos költségek megbízót 
terhelik 

van 

 
 
A megadott határidőig beérkezett ajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik, egy 
ajánlattevő (Szabó&Szomor Ügyvédi Iroda) szabad kapacitáshiány miatt nem tud ajánlatot 
adni. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
 
 

Határozat-tervezet 
 
 
 ….../2013. (……) ÖH.  
Hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos döntés 
 
 

Határozat 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ajánlatot benyújtó cégek 

közül a  .....................................................  (cég) ……………………. (Ft) összegű 
ajánlatát választja és felhatalmazza Lajosmizse Város Polgármesterét a kiválasztott 
közbeszerzési céggel a megbízási szerződés megkötésére. 

(2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az (1) pontban szereplő 
megbízási díj összegét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. 
évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. mellékletének  
„Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai táblázat” 1.3 Dologi és egyéb folyó 
kiadások sora terhére biztosítja. 

 
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 26. 
 
          
 
Lajosmizse, 2013. szeptember 26. 
 
          dr. Adonyi Lajos sk. 
            alpolgármester 


