
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. december 23-i rendkívüli ülésére 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés címe és tárgya: Felcsút Község közigazgatási területén keletkező települési szilárd kommunális 

hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása, valamint évenkénti 

lomtalanítás elvégzése 5 év határozott időre megépítése tárgyú, nyílt 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról  

 

Tárgykört rendező jogszabály: 

- A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

 

 

Előterjesztő:   Mészáros Lőrinc polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület korábbi döntései, a Közép-Dunántúli Társulásból történő kilépés és az önálló 

feladatellátás miatt, továbbá a szolgáltatás becsült értékének figyelembe-vételével nyílt közbeszerzési eljárás 

folytatott le önkormányzatunk a települési szilárd hulladék elszállítását végző közszolgáltató kiválasztására. 

Az eljárás során egyetlen érvényes ajánlat érkezett a Zöld Bicske Kft-től. A Bírálóbizottság 2014. december 

22-én tartott ülésén egyhangúlag támogatta az ajánlatot és azt a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.. 

Fentiek alapján javasolom, hogy a Bírálóbizottság javaslatát elfogadva a közszolgáltatási szerződést a Zöld 

Bicske Kft-vel kösse meg az önkormányzat a közbeszerzési eljárásban közzétett szerződés-tervezet szerint.  

Felcsút, 2014. december 22.  

 

     Mészáros Lőrinc  

       polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2014 (XII.23.) számú határozata 

a Felcsút Község közigazgatási területén keletkező települési szilárd kommunális hulladék gyűjtése, 

szállítása és ártalmatlanítása, valamint évenkénti lomtalanítás elvégzése 5 év határozott időre tárgyú, nyílt 

közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Felcsút Község közigazgatási területén keletkező 

települési szilárd kommunális hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása, valamint évenkénti 

lomtalanítás elvégzése 5 év határozott időre” tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárásban, a Bírálóbizottság döntési 

javaslatát név szerinti szavazással elfogadva az alábbi határozatot hozza: 

1., Az eljárás nyertese: 

 

Zöld Bicske Nonprofit Kft. 

2060 Bicske, Csákvári u. 45. 

 

2., A nyertes közszolgáltatói díjak 

 

Ssz. Közszolgáltatási feladatok Ajánlati ár (nettó HUF) 

1. 

Természetes személy ingatlanfelhasználó 60 

literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja 

2015. évben (nettó Ft/ürítés) 

nettó 168,- Ft/ürítés 

2. 

Természetes személy ingatlanfelhasználó 

120 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének 

díja 2015. évben (nettó Ft/ürítés) 

nettó 307,- Ft/ürítés 

3. 

Természetes személy ingatlanfelhasználó 

1.100 literes zárt konténer egyszeri 

ürítésének díja 2015. évben (nettó Ft/ürítés) 

nettó 2.819,- Ft/ürítés 

4. 

Nem természetes személy 

ingatlanfelhasználó 60 literes 

önkormányzati gyűjtőedény egyszeri 

ürítésének díja 2015. évben (nettó Ft/ürítés) 

nettó 168,- Ft/ürítés 

5. 

Nem természetes személy 

ingatlanfelhasználó 120 literes 

önkormányzati gyűjtőedény egyszeri 

ürítésének díja 2015. évben (nettó Ft/ürítés) 

nettó 307,- Ft/ürítés 



6. 

Nem természetes személy 

ingatlanfelhasználó 240 literes 

önkormányzati gyűjtőedény egyszeri 

ürítésének díja 2015. évben (nettó Ft/ürítés) 

nettó 615,- Ft/ürítés 

7. 
Többlethulladék elszállításának díja 2015. 

évben (nettó Ft/120 l-es gyűjtőzsák) 
Nettó 431,- Ft/gyűjtőzsák 

 

 

3., A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő: 

 

NINCS 

 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza az Polgármestert a közbeszerzési eljárásban közzétett szerződés 

megkötésére. 

 

Határidő: december 31. 

Felelős: Polgármester 


