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Tárgy: Javaslat „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” tárgyú 

pályázathoz eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás 
lezárására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz az Új Széchényi 
Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Gyáli Hulladékgazdálkodási 
Program” című, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 azonosító számú pályázaton 365 261 890,- Ft támogatásban 
részesült Gyál Város Önkormányzata. 
 
Az „Adásvételi szerződés eszközök beszerzésére, a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 számú, „Gyáli 
Hulladékgazdálkodási Program” megnevezésű projekt megvalósulása keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 21/2015.(II.4.) sz. határozata alapján megindításra került, a felhívás nyílt 
eljárásban jelent meg. 
 
A tisztelt Képviselő-testület 138/2015 (VI.09.) számú határozatával meghozta a közbeszerzési eljárás lezárására 
vonatkozó döntését. 
 
A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet alapján a közbeszerzés ellenőrzése a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály a 
közbeszerzés dokumentumait a döntés tükrében ellenőrizte, melynek eredményeképpen meghozta támogató 
tartalmú szabályossági tanúsítványát, amiben kifejtette, hogy a közbeszerzés IV. részében hozott döntést csak 
abban az esetben tekintheti eredményesnek, ha a döntéshozó testület dönt a pályázatban tervezett összegen felül 
a legjobb ajánlatot tevő ajánlata szerint még szükséges nettó 625 000,- + Áfa összeg biztosításáról. 
 
A fenti összeg a projekt keretén belül más sorról történő átcsoportosítással előre láthatóan megoldható lesz, 
mivel más sorokon ennél nagyobb összegű megtakarítások vannak, azonban ez a folyamat csak a közbeszerzés 
lezárása után kezdhető meg. A közbeszerzés III. részében előreláthatólag 5 492 000,- megtakarítás történik, 
illetve más sorokon is várható megtakarítás. 
 
A projekt 2015.06.19.-én kelt Támogatói okirat alapján a ténylegesen felmerülő költségek erejéig, maximálisan 
19 224 310,- Ft önerő-támogatásban részesült, így gyakorlatilag 100%-ban Európai Uniós finanszírozással 
valósulhat meg. 
 
A Munkacsoport közbeszerzés lezárására vonatkozó javaslatát a szakvélemény és döntési javaslat tartalmazza, 
mely megegyezik a korábbi döntéskor mellékeltekkel. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja, az „Adásvételi szerződés eszközök beszerzésére, a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 számú, 
„Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” megnevezésű projekt megvalósulása keretében” tárgyú 
közbeszerzési eljárás írásbeli szakvélemény és döntési javaslatában szereplőeket, és az alábbiakat, mint 
legkedvezőbb ajánlattevőket hirdeti nyerteseknek: 

2. I. rész vonatkozásában szerződést kíván kötni az IDEA CONTACT Kft. és P. HENKEL GMBH. közös 
ajánlattevőkkel az ajánlatukban szereplő 69 920 000,- Ft + Áfa összegért. 

3. II. rész vonatkozásában szerződést kíván kötni a MEVATELLUS Konzorciummal (TELLUS 
INVICTUS Kereskedelmi és Beruházó Kft és MEVA-HU Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevők) az 
ajánlatában szereplő 6 636 000,- Ft + Áfa összegért. 

4. III. rész vonatkozásában szerződést kíván kötni az RF-IT Hungary Informatikai, Kereskedelmi és 
Tanácsadó Kft.-vel az ajánlatában szereplő 21 628 000,- Ft + Áfa összegért. 

5. IV. rész vonatkozásában szerződést kíván kötni az RF-IT Hungary Informatikai, Kereskedelmi és 
Tanácsadó Kft.-vel az ajánlatában szereplő 2 625 000,- Ft + Áfa összegért, melyhez biztosítja a 
projektben tervezetten felül szükséges plusz 625 000,- Ft + Áfa összeget, amennyiben lehetséges, a 
projekten belüli költségátcsoportosítással, amennyiben valamilyen ok miatt ez nem lehetséges, akkor a 
2015. évi költségvetés Általános tartalékkeretének terhére. 



6. A MetalCom Távközlési és Rendszerintegrációs Kft., és az Alkalmazás Fejlesztési Fórum Kft. ajánlatát 
érvénytelennek nyilvánítja az írásbeli szakvélemény és döntési javaslatában szereplőek szerint. 

7. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
 

Határidő: 2015. augusztus 30. 
Felelős:  Munkacsoport 
 

A határozati javaslat elfogadása névszerinti szavazással egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Donhauzer Ádám 
 

Gyál, 2015. július 30. 
 
 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
 
 
 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
 
 
Melléklet: 138/2015 (VI.09.) számú Képviselő-testületi határozat 
  Közbeszerzési szabályossági tanúsítvány 
  Írásbeli szakvélemény és döntési javaslat 
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