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Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község hulladékkezelési közszolgáltatójának  
kiválasztása ügyében a közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
jóváhagyása 

 
Tárgykört rendező jogszabály: 

- A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
 
 

Előterjesztő:   Dr.Tankó Károly polgármester 
Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző és 
    Szalma Eszter ügyintéző 
    Ész-Ker Kft közreműködő szervezet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület az elmúlt ülésén döntött a települési hulladékkezelési közszolgáltatás 
közbeszerzési eljárásának megindításáról és a közreműködő közbeszerzési tanácsadó 
kiválasztásáról.  

Az ülés óta eltelt időszakban tárgyalásokat folytattunk a szakértővel, valamint olyan 
gazdasági társaságokkal, melyek a szolgáltatást fizikálisan is tudják vállalni, valamint erre 
megfelelő engedélyekkel is rendelkeznek. 

Ennek megfelelően a szakértő elkészítette az ajánlattételi felhívást. A szolgáltatás korábbi 
éves díja és a három éves tervezett szolgáltatási időtartam alapján a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozik azzal, hogy a szolgáltatás becsült értéke nem éri 
el a nettó 25.000.000.- Ft-ot. Így a törvény 122. § (7) bekezdés a) pontja szerint hirdetmény 
közzététele nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása indokolt, mely 
költséghatékony és gyorsabb lefolyású. Az eljárás során legalább három ajánlattevőnek kell 
egyidejűleg írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni.  

Javasolom, hogy az alábbi gazdasági szereplőket kérjük fel ajánlattételre a közszolgáltatás 
elvégzésére: 

a) Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft., 2481 Velence, Tópart u. 26. 
b) Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft., 2030 Érd, Sas u. 2. 
c) Vértes Vidéke Hulladékkezelő Nonprofit Kft., 2800 Tatabánya, Komáromi út 55. 

 
Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását a határozati javaslatban foglaltak jóváhagyását! 

Csabdi, 2013. október 8.  
 

     Dr. Tankó Károly  
       polgármester 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2013 (X.9.) számú határozata 

Közszolgáltatói szerződés, Csabdi Község közigazgatási területén keletkező települési szilárd 
kommunális hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása, valamint évenkénti 
lomtalanítás elvégzése 3 év határozott időre tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közszolgáltatói szerződés, Csabdi 
Község közigazgatási területén keletkező települési szilárd kommunális hulladék gyűjtése, 
szállítása és ártalmatlanítása, valamint évenkénti lomtalanítás elvégzése 3 év határozott 



időre”  tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítása 
során az alábbiakról határoz: 

1., a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerint 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít a „Közszolgáltatói 
szerződés, Csabdi Község közigazgatási területén keletkező települési szilárd kommunális 
hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása, valamint évenkénti lomtalanítás elvégzése 
3 év határozott időre” tárgyban 

2., a „ Közszolgáltatói szerződés, Csabdi Község közigazgatási területén keletkező települési 
szilárd kommunális hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása, valamint évenkénti 
lomtalanítás elvégzése 3 év határozott időre” tárgyban a közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását és dokumentációját a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja 

3., a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást és dokumentációt az alábbi gazdasági 
szereplők részére küldi meg: 

a) Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft., 2481 Velence, Tópart u. 26. 
b) Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft., 2030 Érd, Sas u. 2. 
c) Vértes Vidéke Hulladékkezelő Nonprofit Kft., 2800 Tatabánya, Komáromi út 55. 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

  

 


